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FÖRORD 

Rapporten är en redovisning av utförd litteraturstudium rörande pack
ningsbenägenhet och packningsutbredning i friktionsjord vid pålslag
ning. Litteraturstudien har utförts inom ett projekt som finansierats 
av Statens råd för byggnadsforskning {BFR) och av SGI. 

Projektet var upplagt att omfatta en litteraturstudie som etapp 1, 
åtföljd av en projektdel som huvudsakligen skulle omfatta modell- och 
laboratorieförsök. Litteratursfudien har varit inriktad på att öka 
kunskapen om inverkande faktorer och tjäna som underlag för upp
läggningen av den fortsatta forskningen. 

Linköping i juni 1991 

Helen Åhnberg 
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1. BAKGRUND 

I naturen finns lösa"sand- och grusavlagringar, löst lagrad ytmorän 
under lera mm. I dessa uppstår packning och därmed sättningar vid t 
ex pålning och spontning. Speciellt betydelsefulla är dessa sättningar 
vid stadsförnyelse där befintliga byggnader och ledningar ofta ligger 
i direkt anslutning till arbetsplatsen. En dålig förutserbarhet kan 
ibland ge stora tidsförskjutningar och ändrad pålning i byggskedet. En 
svårighet är att det idag inte finns någon bra metod att förutsäga 
packningens storlek eller utbredning i plan. Enkla tumregler används 
som ger tillräckligt god marginal i många fall men utförda mätningar 
visar också på att utbredningen i plan kan bli betydligt större än 
förväntat. 

Under senare år har det också utvecklats olika djuppackningsmetoder, 
tex vibrovingmetoden med vilken det är möjligt att packa lös frik
tionsjord till stort djup för en ny grundläggning. Även här kan 
problem uppstå med icke avsedda sättningar utanför den aktuella pack
ningsytan. Dessutom är det ibland svårt att förutsäga i vilken mån en 
jord låter sig packas med denna metod. 

Som inledning till fortsatt forskning inom området har ensammans
tällning gjorts av en del av de resultat från undersökningar rörande 
packningsbenägenhet och utbredning av packning hos friktionsjord, som 
finns redovisade i litteraturen. Packning pga dynamisk belastning/vib
rering från framförallt pålning har studerats. 

Den utförda litteraturstudien har syftat till att ge en bättre förstå
else av inverkan från olika styrande variabler/mekanismer. Avsikten 
har också varit att den skulle kunna tjäna som underlag för upplägg
ning av :kompletterande försöksprogram, för bättre förutsägelser av 
packning i samband med pålning och spontning. 

SGI Varia 359



5 

2. UTFÖRDA MÄ1NINGAR AV PACKNING VID PÅLSLAGNING 

2.1 Packningszoner i modell-/fullskaleförsök 

Ett antal undersökningar har utförts där packningszoner intill pålar 
studerats i modellförsök, tex Robinsky & Morrison (1964), Petrasovits 
{1973) och Ahlberg & Persson {1987) med påldiametrar ca 25-40 mm, 
eller i fält tex Platema & Nolet (1957), Meyerhof (1959) och van 
Weele {1972) med påldiametrar 400-700 mm. 

Inverkan i sidled finns också redovisade i studier av pålgruppers bär
förmåga vid olika centrumavstånd och olika antal pålar i gruppen, tex 
Stuart et al {1960), Shiff (1964), Kishida & Meyerhof (1965), Kishida 
(1967), Tcheng & Planet (1973) med pålar med diametern ca 8-25 mm samt 
i lite större skala i fält tex Kezdi (1957), Ekström (1989) med 
påldiametrar 60-100 mm. 

En omfattande sammanställning av dessa typer av försök har gjorts av 
Ekström i sin doktorsavhandling 1989. I figur 1 redovisas hans samman
ställning av packningszonens utredning enligt olika undersökning-
ar. Enligt dessa finns en begränsningslinje nära nog parallell med 
pålen på ett avstånd av 2 till 6 påldiametrar från manteln. Under 
pålen sträcker sig packningszonen ned till ett avstånd av 2 till 5 di
ameter. 

6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 
dp ---1-_,~~~..--L-..l....._J ~'---'---'--'---L-.JL...-. dp 

,,. .._. 
::':... 
;.A'.

~-.-: 
:,..:.... 
,·.· * * * Pia tema & Nolet (1957) ( c';c"i_ 4 ) 
., ~ ... Io = 0.17 . Robinsky & Morrison (196l.) ( 0 .,,-Js-. \( \ 
·..< 
... .: r0 = 0.35 ( I' ') 

Broms (1965) 

Kishida (1967) ( "",,-cl-· li) 
van Weele (1979) ({-,J 1 \ 

I 0 = 1.15 Dovidson et al (1981) ( c f'i. ") 

lo = 0.25 ' " ) 

Figur 1. Gränslinjer för packningszonens utbredning vid pålslagning 
- sammanställning av olika undersökningar. Från Ekström 
{1989). 
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Undersökningar av hur den totala bärförmågan varierar med olika 
avstånd mellan pålarna i en pålgrupp kan också ge en bild av graden av 
packning på olika avstånd från pålar. Sammanställningen i figur 2 
visar på packningseffekter ut till ett avstånd av 6 till 8 påldiame
trar från en påle. Störst packning närmast pålen uppnås med intillig
gande pålar på avståndet 1,5 till 4 påldiametrar. 

30, ---- ·- --,-------
' --------:, -- -- . ·- -- ----

loos, 'C' Hanna {1963) 
l. p1h, grovps dtM,t' T 

ld:ol.Sl llm3 o leJchmon Jl973} 8 .. )Scm lp: 150 
Sd ":.&01/rr.J:. 

2s:_---- small mode! hsts ◊ Kud,11957) 8;\0cm lp•20B _ 
med (kr,~ • Vtsic (19691 dp .. )Ocm lp• lSdµ 

•· • C As OboH ~ inrluoenu ol cap 

loos, Cl. Y.1shufo (1967) dp • 10cm lp120dp 

o._____ loosr O Kud, 11957) 8" 10cm, lp" 208 
20-

-----<>--.._ 

;------,,,_____ r~

I ?<-~I c,:. __ _ 
I -. -.::,.. _ 

!. ..---------"~~..._-_--0-_---.:~ 

0-----------:-
10---------"'-=-=-=-.:::..::·-::.:...o::::.::...-:.:_· _:-:.. -:-:. "c"__'."'"_":;:C ______ --- -------..-----

os
c 3 

p,,,_ s:x:c,r19, pilt d1amt1us 

wi- loost tr Hanna (1963)
9 p,te 9roups 

dense Y 
torge modt! tests loost CJ Stuart ct at.11960) dp: 1cm lp =. 25 dp 

1---- smoll modtl tests '.r<, denst - --
2S !- S0,t SJt/m1iJ T•jchmon (1973) 8:3.Scm lp:ISB' ' I ~ 0 ,t.601/ml ■ 

I ' ' ' l0 ,tSI timlO B<r<du90 (1966) dp= lem lp•30cp 
~- ,0,1.s1,1m31 

Figur 2. Uppmätt ökning av bärförmåga P /P för pål-O Opalg:rupp pale • .. 
grupper bestående av 4 respektive 9 palar. Fran Ekstrom, 1989. 
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Att packningszonen är ungefär lika bred nere vid spetsen som längs 
manteln har mätningar av bärförmåga hos pålgrupper också visat på. 
Spetsbärförmågan hos betongpålar 100 x 100 mm i ensgraderad finsand 
har uppmätts öka ut till ungefär samma avstånd mellan pålarna som den 
totala bärförmågan (Kezdi 1957), se figur 3. 

Figur 3. Spetslaster respektive total bärförmåga-vid olika avstånd 
mellan pålar. Från Kezdi (1957). 

I vilken grad jorden packas i olika delar inom den påverkade zonen 
har delvis belysts i olika undersökningar. Resultaten ger antydningar 
om hur jordförskjutning och packning kan ske intill pålar, men styran
de variabler och jordens beteende i detalj är svårbedömda även under 
relativt renodlade förhållanden. 

Studier av jordrörelser har utförts genom radiografisk mätning av bly
kulor som lagts in i torr sand = 0,2 mm, C =2}, dels före och(d10 

dels efter nedtryckning av pålar med diametern 
u 
ca 30 mm (Robinsky & 

Morrison 1964). Resultaten visar på att packning vid den främsta pack
ningszonen närmast under pålspetsen, se figur 4, följs av en vertikal 
expansion då pålen drivs vidare och underliggande lager packas. En 

smal zon med lös sand närmast pålen bildas utanför vilken en valvbild
ning av fastare lagrad sand bildas. Fördelningen i övrigt av packad 
jord med spänningskoncentrationer följer inte något tydligt mönster, 
se figur 5. 
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Figur 4. Radioagrafisk analys av jordrörelser och packningszoner 
intill en pålspets. Från Rubinsky & Morrison {1964). 

Jordrörelser kring en sondspets, 0 36 mm, som tryckts ned i välgrade
rad sand = .0,2 mm, C = 7) har studerats m ha stereofoto(d10 

grammetri (Davidson m fl Y981). Vid lös lagring packas sanden under 
spetsen men inte längs manteln närmast ovanför spetsen. Packningen är 
i övrigt ojämnt fördelad längs manteln. Vid fast lagring dilaterar 
sanden rakt under spetsen så att en lösare lagring uppstår. Närmast 
ovanför spetsen packas sanden med en krökt, uppåtriktad, radiell 
rörelse i stället för snett nedåtriktad som i fallet med löst lagrad 
sand, se figur 6. 

Resultat av sonderingar på olika avstånd från pålar visar på ungefär 
rätlinjigt avtagande motstånd (något mer avtagande närmast pålen). 
Mätningar av van Weele (1972), intill fullskalepålar (0 = 0,7 m) som 
vibrerats ned ca 5 m i vattenmättad sand visar hur sonderingsmot-
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PILE SR-1 
( STRAJGHT, ROUGH) 

Dr IH ,:. 

Figur 5. Kurvor visande relativ densitetens variation inom pack
ningszonen. Från Robinsky & Morrison (1964). 

ståndet minskar något allra närmast det överlagrande lerlagret men i 
övrigt ökar 1,5 till 3 ggr ursprungligt värde 1 meter från pålen avta
gande till ungefär ursprungligt värde 3,5 m från pålen, se figur 7 
(Ekström 1989). Mätningar har också utförts direkt under rörförsedda 
betongpålar (spetstvärsnitt 525-550 mm) som slagits ned som mest ca 6 
m i vattenmättad finsand och mellansand (Platema & Nolet, 1957). Son
deringsmotståndet ca 1 m under pålspets ökade ca 2 till 5 ggr efter 
installation av påle, det lägre värdet där sanden var medelfast till 
fast lagrad (q = 10 MPa) och det högre vid partier med relativt 

•. C
lös lagring. Okningen i sonderingsmotstånd avtog ungefär rätlinjigt 
ned till ursprungligt värde ca 2,5 m (3,5 D) under pålspets. 
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Location of penetration tests 
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ö.., 
C 
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cli tests· 

4000 17"?"7'7''-h",,t;-"7777'7":+-',~~c.,-i 

2000 

0 ---~--~--~ 
0 6 

Oistance from pi!e, 
pi!ediameter 

Figur 7. Sonderingsmotstånd på olika avstånd från en 700 mm påle. 
(undersökningar och beräkningar av van Weele -79}. Från 
Ekström (1989}. 

2.2 Uppmätt inverkan påltyp 

2.2.1 Påldiameter 

Modellförsök med pålar med olika diameter (0 = 29,5-60 mm) i torr sand 
har visat på hur packningszonens bredd ökar med ökande diameter vid 
både lös och medelfast lagring (Robinsky & Morrison 1964, Ahlberg & 
Persson 1987). Bredden ökar i absoluta tal men inte mätt i antal 
påldiametrar. Vid en ökning av påldiametern från 29,5 mm till 36 mm 
(Robinsky & Morrison 19641 minskade bredden från 9 å 12 till 8 å 10 
påldiametrar. Under pålspetsen ökade packningszonens djup med ökande 

påldiameter i lös sand medan den minskade i medelfast lagrad sand. Ut
tryckt i påldiametrar minskade djupet från ca 3,5 å 4,5 till 3 påldia
metrar. 

Extrapoleras resultaten av dessa undersökningar ut till de pålbredder 
som normalt används i full skala, skulle det innebära att packnings
zonen sträckte sig endast några få påldiametrar ut från pålen. Visser
ligen är antalet undersökningar av packningszoner vid fu1lskaleförsök 
begränsade, men de som finns tyder inte på någon sådan markant minsk
ning med ökande påldiameter, jämför figur 8. 
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Figur 8. Inverkan av påldiameter. 

2.2.2 Pållängd . 

Inverkan av pållängd har studerats i några modellförsök. Dessa försök' 
visar inte på någon ökning av packningszonens bredd med ökande pål
längd. För en 0 29,5 mm-påle i löst lagrad sand blir packningszonen 
ungefär lika bred vid en dubblering av,längden från 0,25 m till 0,5 m 
(Robinsky & Morrison, 1964). 

Olika teorier har framförts om hur jordrörelserna kring spets och 
mantel blir och hur olika skjuvytor utbildas beroende på hur fast 
lagrat friktionsmaterialet är. Hur en ökning av pållängden i vissa 
fall kan ge en minskning av packningen vid packningszonens yttre del, 
visas på i några modellförsök som utförts för att bl a visa skillnaden 
när pållängden underskrider respektive överskrider det "kritiska djup" 
då skjuvytor från spetsen antogs utbildas fullt upp till en skjuvzon 
runt manteln (Schift, 1964). (I Robinsky & Morrisons försök kunde dock 
inte något mönster av sådana skjuvytor spåras.) Stålpålar 25 x 25 mm 
drevs ned enstaka och i grupp med olika avstånd, till 0,39 m och 0,50 
m djup i torr sand (1,7 ton/m3 ). Av figur 9 framgår att inverkan från 
intilliggande påle finns ut till ett avstånd av 8 a·9 pålbredder för 
de längre pålarna och minst 11 pålbredder för de kortare. I figuren är 
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Brottlast vid varierande pålavstånd för olika pållängder. 
Efter Shiff (1964). 

det bara den totala bärförmågan som har mätts, dvs den sammanlagda 
packningseffekten under pålspets och närmast manteln hos pålen. 

2.2.3 Pål:form 

Modellförsök har visat att packningszonen blir något bredare för pålar 
med viss konicitet än för raka (jämntjocka) pålar med samma medeldia
meter. För koniska pålar· (36,5-20,5 mm) har uppmätts en bredd motsva
rande 9,3-12,5 påldiametrar i sand med lös och medelfast lagring 
jämfört med 9,1-11,7 för motsvarande försök med raka pålar (Robinsky & 

Morrison, 1964). Under pålspetsen noterades packning ske ned till ett 
djup motsvarande ungefär samma antal påldiametrar (spetsdiameter) för 
koniska som för raka pålar. 

Tryckmätningar utmed påiarnas mantelyta vid dessa försök visade på hur 
det allra närmast pålarna antagligen bildas en zon med lösare lagring 

betydligt högre grad vid raka pålar än vid koniska pålar: Eventuell 
valvbildning utvecklas troligtvis längre ifrån mantelytan vid konici
tet hos pålen, se figur 10. 

Undersökningar av packning under pålspets har visat på att dessa till 
typ och storlek är oberoende av typ av pålspets, om denna är spetsig, 
plan - solid eller öppen till sin form (Petrasovits, 1973). (Skillna
den bestod av vid vilket djup som deri packade zonen nådde sitt maximum 
- i det undersökta fallet 20 a 25 D för cylindriska pålar och 8 a 10 D 
för solida pålar.) 

i 
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Figur 10. Lastfördelning respektive lagringstäthet kring en konisk 
påle. Påle, SR-1 = rak påle, jämför Figur 3. Från Robinsky 
& Morrison (1964) . , 

2.2.4 Ytråhet 
Modellförsök med släta och skrovliga stålpålar i lös sand har visat 
att packningszonens utbredning ökar med ökande ytråhet hos mantelytan 
(Robinsky & Morrison, 1964). 

Undersökningar har också utförts av hur bärförmågan för pålar med slät 
respektive rå yta varierar vid olika avstånd mellan pålarna i en 
pålgrupp (Stuart m fl, 1960). Pålarna hade en diameter av 8-9,5 mm och 
drevs ned i torr fin-mellansand med olika lagringstäthet. I både löst 
och fast lagrad sand medförde en rå yta hos pålarna att bärförmågan, 
dvs packningen närmast pålarna, ökade markant jämfört med släta pålar. 
Försöken i löst lagrad sand visade också på en ökad bredd hos pack
ningszonen med ökad ytråhet. I fast lagrad sand skedde inverkan i 
sidled längre ut för pålar med slät yta. Dessa pålar medförde här 
dessutom en minskning av bärförmågan för samtliga pålavstånd. För 
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pålar med rå yta inträffade detta när avståndet mellan dem var mindre 
än 1,5 a 2 påldiametrar. 

2.3 Uppmätt inverkan av typ av friktionsjord 

Det är i stort sett enbart sand som använts vid studier av packning 
kring pålar. Kornstorleken redovisas på varierande sätt, med d10 eller 
d50 , som fin- eller mellansand eller bara som sand. I huvudsak ligger 
kornstorleken inom området finsand till mellansand. Skillnaderna i 
använd kornstorlek vid olika försök är relativt små eller svårbedömba
ra. Jämförande försök med varierande kornstorlek eller graderingstal 
saknas. 

Mätningar saknas också av skillnader vid torrt och vattenmättat till
stånd och vid olika spänningsnivå hos materialet. Andra inverkande 
faktorer kan vara kornform och kornhållfasthet. Renodlade mätningar av 
deras inverkan har inte heller gått att finna i den genomgångna litte
raturen. 

2.3.1 Lagringstäthet 
Friktionsmaterialet som använts i de olika studierna beskrivs lite 
olika med angivande av densitet, portal eller lagringstäthet. I huvud
sak är det löst till medelfast lagrat material som använts. 

Jämförande undersökningar har utförts med olika lagringstäthet hos den 
använda sanden (Robinsky & Morrison 1964), (Davidson 1981) och (Ahl
berg & Persson 1987). Dessa visar hur packningszonens bredd ökar med 
ökande lagringstäthet inom intervallat löst till medelfast lagrat ma
terial, se figur 11. Modellförsök med släta pålar har visat på att 
detta också gäller inom intervallet medelfast till fast lagrad sand 
(Davidson m fl 1981). Mätningar av bärförmågan hos pålgrupper med 
olika ytråhet hos pålarna har dock visat att för pålar med skrovlig 
yta i fast lagrad jord, fås inverkan av intilliggande pålar (minskad 
bärförmåga) inom en betydligt smalare zon än för släta pålar (Stuart m 
fl 1960). 
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Figur 11. Inverkan av ytråhet och lagringstäthet. 

2.3.2 Friktionsvinkel 
Jämförelser mellan olika studier av pålgruppers bärförmåga pekar på en 
"kritisk" friktionsvinkel av ca 40° då inverkan av intilliggande pålar 
är i stort sett oberoende av avståndet mellan pålarna (Kishida & Mey
erhof 1965). Vid lägre eller högre friktionsvinkel komprimeras respek
tive dilaterar materialet, se figur 12. 
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3. SÄTTNINGSMÄTNINGAR I SAMBAND MED PRODUKTIONSPÅLNING 

Det finns naturligtvis mångårig erfarenhet rörande packning och sätt
ningar från pålning. Generella regler finns för hur olika typer av 
pålning ger större eller mindre påverkan på omgivningen (tex Hellman 
1983). För att minimera uppkomsten av horisontella tryckvågor och 
minska vibrationerna rent allmänt ska pålarna vara så raka som 
möjligt. Skarvar som inte ger vinkeländring bör användas i kombination 
med en väl styrd hejare som slår an centriskt. Lätta slagdan, typ 
trycklufts- eller hydrauldriven hejare, är fördelaktigt att använda 
för att minska vibrationerna men är ibland inte tillräckliga effektiva 
ur neddrivningssynpunkt. Även lägre fallhöjd minskar vibrationerna. 
Vidar~ bör pålningen påbörjas närmast riskområdet (Halmberg m fl. 
1982). 

Val av påltyp spelar också in. För att få en skonsammare pålning kan 
påltypen ändras från betongpålar till stålpålar eller ytterligare ett 
steg till borrad stålkärnepåle. Vid rördrivning för grövre stålkärne
pålar används ibland tryckluftsdrivna sänkborrhammare. Det måste då 
observeras att dessa i vissa fall genom uppspelning av sand och silt 
kan förorsaka hålrum i jorden och öka risken för sättningar (Hellman 
1983). 

Som riskzon för skadliga sättningar i friktionsjord har angivits ett 
område ut till en halv pållängd från pålområdet (Hellman m fl 1985). 
Det finns dock inte så många mätningar/uppföljningar av sättningar 
intill pålning eller spontning redovisade i litteraturen. Vidare är 
det sällsynt att renodlade förhållanden råder vad gäller jordmaterial, 
vattenmättnad, variation i sidled mm. Några långtgående slutsatser är 
därför omöjliga att dra men uppföljningarna är intressanta i sig och 
visar på relativt stora variationer i packning/sättning mellan olika 
projekt. 

Tidigt i litteraturen beskriver Terzaghi & Peck {1948) kortfattat ett 
fall där 100 st H-pålar med längden 15 m drivits ned i mycket lös 
sand/grus. Sättningen var 150 mm inom pålområdet minskande till ca 40 
mm 15 m utanför pålgränsen. 

I samband med ett pålningsprojekt i centrala Uppsala utförde Massarsch 
& Ivmark (1975) en serie mätningar av rörelser vid intilliggande 
stödmur utmed Fyrisån. Betongpålar D 235 mm, c/c 2,3 m, drevs ned 
genom ca 9 m gyttjig silt och gyttjig lera och därunder ca 22 m i _me
delfast till fast lagrad sand. I övergångszonen mellan lera och sand 
fanns ett lager med silt. Mellan pålområdet och stenmur fanns överst 
2-3 m löst till medelfast lagrad fyllning av sand och sten, närmast 
stenmuren förekom också block. Se Figur 13. 
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Figur 13. Pålområdet och mätområde vid Ågatan, Uppsala. Från Mas
sarsch & Ivmark (1975). 
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För att minska risken för stora jordförskjutningar mot Fyrisån drogs 
upp till 10 m långa lerproppar för pålarna närmast Ågatan. Pålarna 
slogs med 4 ton hejare och knektades genom fyllnadsmassorna. 

Sättningar mättes dels med hjälp av magnetringar runt inklinometerrör 
11 m från pålområde och dels genom avvägning av sättningsdubbar vid 
stenmur ca 15 m från pålområde. Den totala sättningen vid markytan 11 
m och 15 m från pålområdet var ca 40 mm respektive ca 20 mm. 

Figur 14 visar uppmätt kompression och horisontalförskjutning utmed 
inklinometerröret. Mätningarna visar på vertikala och hor1sontella 
förskjutningar av ungefär samma storleksordning utmed hela det mätta 
djupet i sandlagret (2-6 mm/m). Av mätningarna framgår också att rö
relserna ökar med ökat antal slagna pålar. 

Mätningar av sättningar och horisontella förskjutningar i samband med 
kontroll av en pålning i friktionsjord i Köping finns redovisade av 
Bergdahl & Nilsson (1974). Pålarna,~ 330 mm c/c 1,3 m drevs ned 9-14 
m i lera och vidare ned i friktionsjord till maximalt 25 a 30 m djup 
under markytan. Friktionsjorden bestod överst av ca 5 m mellan- till 
månggraderad sand.eller grus och därunder ensgraderad sand ned till 
mycket fast jord, antagligen morän, på ca 30 m djup. 

Vissa av pålarna blev bara ca 15 m långa pga pålstopp redan 1 a 2 m 
ned i friktionsjorden. Dessa som blev kortare slogs i områden där 
stenhalten var relativt stor överst i friktionsjorden. Oftast hade då 
omkringliggande närliggande pålar redan slagits ned och åstadkommit 
packning av jorden. Figur 15 och 16 visar kornstorleksfördelningen hos 
friktionsmaterialet vid borrhål a och borrhål 24 där pålarna blev 
24-28 m respektive 9 till 12 m långa samt hejarsonderingsresultat före 
och efter pålslagning i dessa områden. 

Sättningsmätningar utfördes på ett antal pålar inom området. I figur 
17 visas resultaten av sättningsmätningen på två av dessa pålar till
sammans med antal slagna pålar och avstånd till dessa vid skilda tid
punkter. Både antalet slagna pålar och avståndet till dessa påverkar 
sättningen, vilket också framgår av figur 18 som visar sättningsut
vecklingen för 3 pålar som drivits ned ca 1 m i friktionsjorden i 
olika delar av området. Fram till ett visst gränsvärde (närhet till 
mätpåle) ökar sättningen med ca 25 a 45 mm/100 slagna pålar. För påle 
30 och 128 sker en markant ökning av sättningen vid pålslagning 
närmare än 8 m respektive 6 m från mätpålen. Pålspetsen på de slagna 
pålarna hamnar då på ett avstånd motsvarande 1,7:1 i båda dessa fall. 
På närmare avstånd ökar sättningen med som mest 13 a 30 mm/10 slagna 
pålar upp till en total sättning av ca 210 och 250 mm, där det högre 
värdet gäller pålen där friktionsjordlagret var något mäktigare än vid; 
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de två andra platserna. Fortsatt slagning därefter ger en mindre 
ökning av sättningarna med antal slagna pålar, ungefär som den på 
större avstånd i inledningsskedet av pålningen. 

Uppmätt slutsättning var i medeltal 0,28 m. Uppmätt horisontalför
skjutning i friktionsjorden var 0,04-0,11 m i riktning ut från området 
för pålar vid områdets ytterkanter. Pålarna tvingades dock också ut på 
grund av kraftiga förskjutningar i lerlagret ovanför friktionsjorden. 
Verklig horisontalförskjutning av friktionsjorden bedömdes därför vara 
något mindre än den uppmätta rörelsen i mätpålarna. 

En grov beräkning av sättningarna gjordes. Vid laboratorieförsök bes
tämdes densitetsförändring för jordprov som packats lätt genom att en 
grov nål stacks ned ett antal gånger i provet och därefter packats 
till fast lagring genom vibrering av provet. Med antagande av motsva
rande volymsförändring för den pålade jorden och med en horisontell 
utvidgning motsvarande den uppmätta i pålningsområdet beräknades sätt
ningen till 0,48 m, vilket var klart större än uppmätt sättning. 

Resultat av omfattande sättningsmätningar i Gamla Stan i samband med 
grundförstärkning av ~amla hus, har sammanställts av Andersson & 

Olsson (1991) bl a i syfte att klarlägga utsträckningen av omgivnings
påverkan. Sättningsmätningarna omfattade den senaste tioårsperioden. 
Sättningsförhållandena är mycket komplexa i Gamla Stan varför mätning
a~na ofta visade motstridiga uppgifter om eventuell inverkan av sådana 
faktorer som påltyp, pållängd och fyllningstjocklek. Inom Gamla Stan 
varierar mäktighet såväl som lagringstätheten kraftigt hos det åsmate
rial som finns ovanpå berget. Svallsediment med inslag av lera före
kommer och över detta fyllningsmaterial 0-20 meter mäktigt med varie
rande innehåll från sand och grus till gammalt byggnadsmaterial och 
avfallsrester. Sättningsmätningarna var utförda genom avvägning av 
dubbar på intilliggande byggnader. Grundläggningsättet kunde variera 
betydligt såväl inom som mellan kvarteren. 

I östra och västra delarna sträckte sig omgivningspåverkan ofta ca 10 
meter ut från det grundförstärkta huset. Uppmätta sättningar var 5'a 

15 mm på detta avstånd. I södra delen förekom sättningar på över 20 
meters avstånd från vissa byggnader, se figur 19. På 10 meters avstånd 
var sättningarna ofta 15 å 25 mm. En förklaring till skillnaderna i 
södra delen jämfört med övriga delar ansågs kunna bero på att åsmate
rialet är betydligt lösare lagrat här och att finkornigt material kan 
tränga ned i underliggande grövre material i samband med pålinstalla
tionerna. 

Mäktiga fyllningslager gav i allmänhet större omgivningspåverkan, 
troligtvis beroende på ökad fortplantning av rörelser via hinder i 
form av trästockar eller liknande i fyllningsmassorna. 
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Figur 19. Sättningspåverkan vid ett grundförstärkningsobjekt i södra 
Gamla Stan. Omgivningspåverkan var stor trots att stopp
slagningskravet mildrats. ( _._ mätdubb, ® sättning i mm, 
avstånd i m, - - bedömd gräns för omgivningspåverkan) ~ Från 
Andersson & Olsson (1991). 

Mätningar i västra delen visade i många fall på att sättningarnas 
utsträckning ökade med ökande pållängd. Jämförbara objekt i östra 
delen visade inte på någon sådan effekt av ökande pållängd. Orsaken 
till skillnaderna hade inte utretts närmare. 

Metoder som provats för att reducera omgivningspåverkan i södra Gamla 
Stan har i något undersökt fall varit neddrivning av stålrörspålar 
genom hydraulisk tryckning istället för slagning samt i ett annat fall 
mildrade stoppslagningskrav för denna typ av pålar. I det första 
fallet fick intilliggande hus sättningar i samma storleksordning som 
det grundförstärkta huset. I det andra fallet sträckte sig omgiv
ningspåverkan 20 å 30 meter ut från grund.förstärkningen trots ändrad 
stoppslagning. 

Användande av skonsammare påltyper som Rubin-, Expander- och Typhon
påle, där en förstorad pålfot gör det möjligt att stoppa pålen på 
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mindre djup, har enligt tillgängligt mätresultat visat på mer begrän
sad omgivningspåverkan för de två förstnämnda pålarna jämfört med mer 
konventionella typer. Omgivningspåverkan kunde inte utvärderas ur de 
mätningar som utförts i samband med det enda fall där Typhonpålar 
använts. 

SGI Varia 359



29 

4. MÄTNINGAR AV PACKNINGSEFFEKT FRÅN OLIKA DJUPPACKNINGSMETODER 

4.1 Allmänt 

Jordförstärkning genom djuppackning utförs ibland med metoder som ger 
effekter snarl~ka dem vid pålning. Eventuella likheter mellan fall
viktspackning eller sprängning och slagning av pålar lämnas här åt 
sidan. Däremot finns redovisat en hel del erfarenheter från vibroving
ar, vibrorör, vibropackning, vibropelare o dyl där förhållandena 
liknar dem vid packning från pålning, framförallt vid vibrodrivning av 
pålar. Från mätningar vid markytan på olika avstånd från pålning och 
från vibroflotation har konstaterats en likartad transport av vibra
tioner (Greenwood & Farmer 1971). Horisontalkomponenten hos den ellip
tiska ytvågen var dock något större vid vibroflotation än vid pålning. 

Den mättade friktionsjorden packas huvudsakligen genom att framkalla 
"liquefaction" med dynamisk och cyklisk belastning. Faktorer som in
verkar på packningsresultatet är jordtyp (gradering och finjordshalt), 
mättnadsgrad, lagringstäthet, spänningsnivå, jordstruktur (cemente
ring) och använd metod (utrustning och vibrationsintensitet). 

Vibropackning (/-flotation) anses fungera effektivt genom att små 
tryckvågor skapas och portryck byggs upp så att efterföljande skjuv
vågor kan orsaka brott (Mitchell 1981). Detta i sin tur medför att 
partiklarna packar ihop sig i en tätare lagring. 

Enligt Rodger & Littlejohn (1980) kan jorden intill vibrationskällan 
delas in i huvudsakligen tre zoner beroende på accelerationsnivån hos 
vibrationerna. På lägsta nivån (a < ca 0,6g), i elastisk zon, finns en 
fiiktion mellan partiklarna men överlagringstrycket verkar periodiskt 
mot skjuvplanet. Detta innebär oftast dynamiskt stabila förhållanden 
men om lagringstätheten är under ett visst kritiskt värde kommer pack
ning att inträffa. På nästa nivå (ca 0,6g < a < ca 1,5g), i packnings
zon, kan minskningen i skjuvhållfasthet och packningen ses som en 
funktion av accelerationen. Inverkande parametrar är kornstorlek och 
form samt rådande normalspänning. På tredje nivån (a ~ 1,5g), i flui
diseringszonen, sker maximal reduktion av skjuvhållfastheten. Teore
tiskt skulle detta inträffa vid lg men på grund av friktionen mellan 
partiklarna krävs en något högre acceleration. 

4.2 Packn{ngseffekt i olika jordar med olika utrustningar 

Vibropackning har angivits vara generellt ineffektiv då finjordshal-
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ten, definierad som jord med kornstorlek mindre än 0,074 mm, är högre 
än 20 a 25% (Mitchell 1981). För låg permeabilitet ger inte den snabba 
dränering som behövs för effektiv packning. Hög finjordshalt kan också 
innebära att kohesionskrafterna blir för stora. 

I figur 20 finns redovisat vilka typer av jordar som erfarenhetsmäs
sigt går bra att packa med vibropackning/-flotation. Enligt Thorburn 
(1975) kan jordar med grovsilthalter uppemot 30% packas effektivt 
förutsatt att vibratorn sätts ned i ett tätt mönster. Den höga fin
jordshalten ger en avsevärd dämpningseffekt och minskning av pack
ningszonens radie. 
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Figur 20. Gränskurvor för jordar som är lämpliga att packa med vi
bropackning/-flotation. 

Packning av siltig sand och lerig silt har med gott resultat också 
kunnat göras genom 2-stegs installation av packningspelare med centru
mavstånd c 2,4 m-+ 1,2 m med 2-3 veckors avbrott (Iyengar 1983). Den 
mer gradvisa portrycksuppbyggnaden och dräneringen fungerade effekti
vare än vid inledande misslyckade försök med c = 2,4 m och 1,6 m med 
kontinuerlig installation. God erfarenhet av etappvis packning med 
förtätning av installationspunkterna har redovisats och från ett vi-
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browingprojekt med packning av siltigt material (Broms & Hansson 1984). 
Silthalten i det fallet var dock inte högre än 5 a 10%. 

Möjlig lagringstäthet efter packning med olika utrustningar finns re
dovisat i figur 21. Lite olika terminologi används vid redovisning av 
resultat från olika djuppackningsmetoder och det skrivs inte alltid ut 
vilken utrustning som avses med tex vibropackning. I sammanställning
en i figuren har beteckningen vibropackning använts för metoder där 
vibratorn är placerad vid neddrivningsrörets nedre del. Packningspela
re avser drivna grus- eller stenpelare och vibrosondsystem där vibra
torn placerats ovanpå rör eller olika typer av vibrosektioner. 

• ~u,v- rL,~ ~ o 1
;,,_ P( o Io.,,_: ,_ ----f16'S' 

(v,'loro I'-( o L cp fJ. ·n--) 
1'---torb\)rV\ (iC,"-f-<,-) V"eV"\ -"""-C ' 

(v.'\:,v,.H~~v' ~w. ✓)\,~. Ql¾~,1:-:) 

0 i\v-e..✓"""'-\-. --1:1 tlS\{">) ·p,.,__hfl ..,_~ff.:;,.i.c-.~~ 

_ (v)\:,ro v:,;'"') rp ) 

Figur 21. Packning av fyllning med olika typer av utrustning. 

Resultat av djuppackning av sandfyllningar med varierande finjordshalt 
med några olika utrustningar har studerats av Saito (1977). Sonde
ringsmotståndet (SPT) ökade ned till 8 a 10 m under markytan. Fin
jordshalten visade sig ha stor inverkan på resultatet vilket visas i 
figur 22. Med hänsyn till att också horisontaltrycken ökar beräknades 
en ökning av lagringstätheten ske först från ca 4 m djup under marky
tan. 

Dålig effekt de översta 3 a 4 har metrarna har också rapporterats från 
andra försök med packning med vibrosond (Terraprobe), (Mitchell 1981) 
och vid packning med betongpålar 0400 mm (Iyengar 1983). 
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;·,ner lr:iction .•_<Jtip 

Figur 22. Finjordhaltens inverkan på antal slag vid sondering före 
och efter packning. Från Sai to ( 1977) . 

Förutom finjordhalt inverkar också kornstorleks"rördelningen i övrigt 
på packningsresultatet. Lagringstätheten hos grovsand eller grus blir 
normalt högre än för ensgraderad sand efter vibropackning (Engelhardt 
& Kirsch 1977) . 

Jämförande undersökningar av hållfasthetsökning efter vibropackning 
med varierande centrumavstånd och i olika material har utförts av 
Wallays (1982). Använd utrustning var dels en Y-sond och dels ett fo
derrör för återfyllning (vibropelare). Resultaten visade på att för 
både fin- och mellansand kan centrumavståndet ökas med ökande grovlek 
på sanden. När kornfördelningen närmar sig den grövre sidan av 
"lämpligt område" minskar centrumavståndet för att uppnå samma pack
ningsgrad/hållfasthet. 

Vid omättad sand måste centrumavstånden minskas eftersom kapillär ko
hesion försvårar packning. Den avgörande faktorn var dock silthalten -
silthalter (~ 0,074) av 4 a 5% minskade centrumavståndet kraftigt och 
12% medförde i allmänhet att packning omöjliggjordes. 

figur 23 visas hur sonderingsmotståndet ökar efter packning för 
några olika typer av jord. 

Vidare visar erfarenheterna att det är svårare att packa från 60% till 
80% relativ densitet än från 30% till 80%. (Engelhardt & Kirsch 1977). 
En sand med I > 0,70 ger normalt försumbara sättningar från vi-

D -
brationer eller stötar (D'Appolonia m fl 1953). 

I 
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Figur 23. Ökning i sonderingsmotstånd efter packning av olika mate
rial med varierande centrumavstånd. Från Walleys (1982}. 

Några av försöken som Wallays gjorde visade på en bättre effekt från 
vertikala vibrationer jämfört med horisontella. Omvända erfarenheter 
har tidigare rapporterats av Thorburn (1975). 

Inverkan av frekvens och amplitud har studerats vid modellförsök med 
packning med vibrerande stav (Forssblad 1963). Försöken utfördes i 
tunnor 01,6 m och H = 0,6 m. Stavtjocklek var 060 mm och vibreringstid 
1 min. Också dessa försök visade ·på att störst effekt erhålls i väl
graderade grövre jordar och att relativt god effekt kan fås i material 
med relativt hög halt <0,074 mm (0-15%). Likaså konstaterades att hög 
packningsgrad förutsätter vattenmättat material då vattnet verkar 
trycköverförande till betydligt större avstånd från staven. Vid något 
lägre vattenhalter blir resultatet ett hål i fyllningen eller omlag
ring av materialet alldeles intill tuben. 

Försök med packning av sand med stavdiametrar 45, 60 och 125 mm, där 
frekvensen f varierade mellan 145 och 185 Hz och amplituden A var 
0,8-1,2 mm, visade på en packningszon med radien 6-7D. I Figur 24 
visas packningsradiens variation med stavdiametern, jämför Figur 3 som 
visar resultat från motsvarande mätningar för pålar. Den sk verk
ningsradien definierades som avståndet från vibrationscentrum till in-
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Figur 24. Verkningsradie vid olika stavdiametrar. Efter Forssblad 
(1963). 

flexionspunkten hos den sättningstratt som uppstod vid ytan. Verklig 
packningszon var alltså något större. I Figur 25 visas inverkan av f 
och A. Resultaten visade inte på något optimum för vattenmättad sand 

inom de undersökta intervallen. 
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Figur 25. Verkningsradie vid olika f och A hos en stavvibrator ill60 
mm. Efter Forssblad (1963). 
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Två försök med grus gav ungefär samma R som sand. Med ökad finjords
halt minskade effektiv radie. 

Sättningar vid ytan och packningszoner har också studerats vid mo
dellförsök med vibrowing i hel- och halvtunnor (Jönsson & Wintzell 
1989). Det undersökta materialet var mättad sand med Q < 1,61 
t/m3 , 0,5 mm och C = 2. Använd frevkens var 20 ~z. Mät-d50 u
ningarna visade på en sättningstratt med ungefär samma sättning inom 
ett område med samma diameter (D) som vibrovingen vid botten, ökande 
till 1,6-1,8 gånger D ca 0,1 m under ytan. Utanför denna närpacknings
zon fanns en annan zon med en radiellt avtagande packningsgrad. Också 
den hade diametern D vid botten men uppe vid ytan visade mätningarna 
på en zondiameter som skulle varit större än tunndiametern, se Figur 
26. 

CD 

3 

I D-,f--'-·-t-I 

Figur 26. Packningszon omkring vibrowingen enligt modellförsök. Från 
Jönsson & Wintzell (1983). 

Sättningsmätningar vid fullskaleförsök med vibrowing (850/300 mm) i 
uppspolad mellansand överlagrande ens- och mellangraderad fin- och 
mellansand (Avermalm m fl 1983) har visat på en sättningstratt med en 
radie som är ungefär lika stor som neddrivningsdjupet (15 m). Efter 16 
neddrivningar c/c 2,5 m var sättningen ca 45 cm inom en radie av 7 m 
minskande till ca 5 cm inom radien 10-15 m, se Figur 27. 

SGI Varia 359



36 

.t före komp,O)C! 
efter 5 siick0 0.:0 I 11----'-'~~,;. efter 16 stick+Q,70 

+0,60 

+O,:D ·--------- ---::r-=--=-=-=-=-=--=-===c-=---=-::....=~C'c-~.--~----
,0,1,0 --- -.---, LJD'7,./ '/j
•0,30 ,✓ :_l,,<;,D / 1 

, / I 

,Q,20 .,,/ / 
/ / 

➔ 0,10 .... -----+-~...,..,, / 

,,,,.--.. ' ' - 2..'i D-7/ -- --
40,00 ° r~ ---·- -·,· 

! 

----}-, 1--+=p;·~z~ .·I 
D V>'\\h-.._, I ! 

o 1 ·1I 2 'L 3 , I 4 s 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 m från stick 1 
\ l ! 

i 11 
/ 

( 

I 
I 
I .(' 
' 

Figur 27. Uppmätta sättningar efter vibrowingpackning i Rostock. 
Efter Avermalm m fl {1983). 

Liknande mätningar har utförts vid packningsförsök med vibrowing i 
sand och sandig silt {Bjerin m fl 1988). En betydande sättning upp
mättes ut till ca 2,5D (4 m) från vibrocentrum, se Figur 28. Redovisa
de mätningar visar på en viss sättning också på större avstånd från 
neddrivningspunkterna. Kontrollen av packningseffekt gjordes genom 
spetstrycksondering {TrS) före och efter packning. I det övre sandlag
ret ökade sonderingsmotståndet avsevärt efter packning. Sonderingen i 
silten visade samma eller tom lägre motstånd, vilket skulle ge ett 
packningsdjup av ca 8 m. 
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Figur 28. Sättningar i och intill vibrowingpackad sand/silt i Sunds
vall. Efter Bjerin m fl (1988). 
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5. NÅGRA INVERKANDE FAKTORER 

5.1 Lagringstäthet/portal - möjlig volymminskning 

För att bedöma om stora eller små sättningar kommer att uppstå i sam
band med en pålning är det önskvärt att känna till den relativa lag
ringstätheten för just det aktuella fallet~ Dvs, hur pass hoppackat är 
jordmaterialet idag och vilken maximal densitet kan just denna pålning 
åstadkomma. 

Det finns flera olika sätt att beskriva hur komprimerat materialet är. 
Begrepp som används är densiteten uttryckt som skrymdensitet Q, torr
densitet Qd el dyl, portalet e, porositeten n liksom relativa 
uttryck för möjlig komprimering såsom 

- e -emax 1 Qd Qdmin 
lagrings täthet ID = (= ) 

-emax emin Rd Qdmax-Qdmin 

Qd
packningsgrad R0 = 

Qdmax 

-emax eminpackningsbarhet Df = 
emin 

- nnmaxdensitetsindex D = 
nmax -:- nmin 

Det maximala värdet före, Qd osv ska inte ses som ett konstant 
karakteristiskt värde för respektive material. Den "maximala" densite
ten varierar med mättnadsgraden och med använd packningsmetod, jämför 
figur 29. Ju mer energi som används vid packningen desto högre densi
tet uppnås förutsatt att materialet tillåts dränera under packningens 
gång. Vid hög spänning och höga energitillskott blir dessutom effek
ten av kornkrossning alltmer markant vilket kan resultera i mycket 
kompakta material 

Av ovanstående inses att generella jämförelser av värden för maximala 
densiteter mm för olika typer av jordar kan vara missvisande. Uppnådd 
komprimering beror av flera faktorer som frekvens, acceleration och 
varaktighet hos vibrationskällan, spänningsnivån mm. 

För att i grova drag få en uppfattning om vilken lagringstäthet olika 
typer av jordar kan få efter naturlig avsättning eller efter packning, 
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Figur 29. Exempel på uppmätt torrdensitet vid användande av olika 
packningsmetoder. Efter Forssblad (1963). 

finns det generella sammanställningar såväl som resultat från enskilda 
undersökningar som kan vara intressanta. 

Typiska värden på korndensiteten hos mineralet anges i Tabell 1. 
Kompaktdensiteten antas vanligen vara ungefär 2,65 t/m3 för grov
korniga jordar, se Tabell 2. 

Tabell 1. Korndensitet för några olika mineral. Efter SGI Information 
1 (1982) :_____________________ 

Korndensitet 
_M_i_n_e_ra_l____Ri<l_!!_m 31___~_-n_m.___________ 

Arnfibol 2,8-3,4~ Bergartsbildande mineral 
Biotit 2,7-3,1 huvudsakligen förekom
Kalcit 2,7 mande i fraktioner grövre 
Kvarts 2,65 än silt. Dock kan kvarts och 
Fältspat 2,5-2,9 fältspat utgöra mer än 
Muskovit 2,8-3,0 50% av lerfraktionen. 
Pyrit 5,0-5,1 
Pyroxen 3, 1-3,6 
------------ -----·--------------
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Tabell 2. Kompaktdensitet för några vanliga mineral. Från handboken 
BYGG:1B (1972). 

Mineral Kompaktdensitet 
Ys, t/m3 

Kvarts 2,65 
Ortoklas 2,54-2,57 
Plagioklas 2,62-2,76 
Kalcit 2,72 
l\1uskovit 2,7-3,1 

Typiska värden på skrymdensiteten och på portal och porositet visas i 
Tabell 3 respektive 4. 

Tabell 3. Några typiska värden på skrymdensiteten. Efter SGI Informa

tion 1 (1982.L.----~----·--------------

Skr-ymdensitet i t/m3 

Vatten mät- Under Ovan 
Materia tad (Qm) vatten (Q') vattenytan (Q) 

(Lera)och silt 
Sand och grus 

(1,4)-2,0 
2,0-2,3 

0,4-1,0J 
1,0-1,3 

mättade, se Qm 
i,6-2,0 . 

Morän 2,1-2,4 1,1-1,4 i,8-2,3 
Makadam och 

sprängsten 1,9-2,2 0,9-:-1,2 i,4-i,9 

Tabell 4. Portal och porositet hos jord. Efter SGF Laboratorieanvis
ning del 7. 

Jordart Portal. e Porositet, 1i 7r 

Sill 0,3 ··· I ,4 

Sand, ensgraderad 0,5 0.9 35 
'ISand, rnanggraderad O.! 5 · 0,4 ! s .HJ 

Moriin 0,1 - 03 10 ~5 

Laboratoriepackning av friktionsjord ger ungefär de torrdensiteter som 
anges i Tabell 5 och i figur 30. Maximal torrdensitet för lätt stamp
ning brukar vara 5-10% lägre än för tung stampning, med en optimal ' 
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Tabell 5. Värden på torrdensiteten från packningskurvor för tung 
stampning respektive från lös ifyllning. Från SGF Laboratorieanvisning 
del 5. 

------------t-· . --·----
11' M - 0 -Jordart ----- • _ax torr-" pt1ma : 

densitet vatten- I ,\fin.torrdensitet 
t/m3 halt, % t/m3 

Grus och sand 1,8-2,0 5-10 1,3-1,7 
Grusig eller sandig mor:än 2,0-2,2 5- 8 1,6-1,8 
Siltig morän 1,8-2,2 6-12 
Silt 1,7-1,9 12-20 i 

/1 

MATERIAL$20 mm 
2,4 

2,3 

2,2 

2,1 

2,0 

1,9 

i: 
~ 

1,8 

t-
UJ 1,7
!::,,, 
,.,z 

1,80 
a: 
a: 
0 
t- 1,5 

1,4 

! 
1,3 

-
I -

I1,1 

I
1,0 ~--'---'----'--~-~~-~----~-~-------

0 2 6 10 12 14 18 18 20 22 ?.4 26 28 30 
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Figur 30. Typiska packningskurvor för olika jordarter vid tung 
stampning. Från SGF:s geotekniska laboratorieanvisningar 
BFR B2:1971. 
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vattenkvot som är 2-5% högre. Vid lös ifyllning blir det normalt 
större spridning i resultaten. 

Exempel på hur densiteten hos jordar med låg silthalt varierar vid 
e och e . för olika graderingstal C visas i Figur 31. Inverkan 

max min · u 2 15 0 005 F där Fav silthalten kan uppskattas enligt Qd = , - , 

är procent material mindre än 0,08 mm ~~!arez 1980). 

tod (kN/m3 ~ 

J e min 

l 
! OPN 
' 

e max 

17,0 
de 10% ( 0,08mm 

060 
010 

12,0 
0 10 20 

Figur 31. Inverkan av graderingstalet C på Q och 
u 9max 

Q . (mod Proctor). Från Ropers, Biarez (1980).
dmin 

Hur graderingen D100/D30 och siltinnehållet i grusigt material kan 
inverka på densiteten har undersökts av Medelsky & Gschwendt (1980), 
se Figur 32 och 33. Både minimal och maximal densitet ökar markant 
från den hos ensgraderat material till den vid graderingen D100/D30 
ungefär lika med 10 a 15. Mer välgraderat material verkar ha ungefär 
samma densitet, jämför Figur 31. Deras försök visade på en maximal 
densitet vid 40 a 50% silt i ett grusigt material. Minimal och maximal 
porositet vid varierande halt sand i ett rundkornigt och i ett kantigt 
mellangrus har undersökts av Douwes m fl (1980). Minst porositet upp
mätt~s också här vid ca 40 % innehåll av det finare materialet, se 
figun 34. 
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V '0 20 ?0 ,.c: SG so 70 

d1oa 
d lu 

Figur 32. Möjlig packning för friktions- och kohesionsjordar som 
funktion av deras gradering. Från Medelsky & Gschwendt 
(1980}. 
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rENEUR E"l SILT 

~ 

w 
V) 

V) 

<( 

:r 

TENEUR EN GRANUL~T 

Figur 33. Densitetens och permeabilitetens variation med andelen 
silt hos grusigt material. Konsolideringsspänning 300 kPa. 
Från Medelsky & Gschwendt (1980). 
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:""igure A 

__ sand percentage -
,n we1ght '/. 

Figur 34. Porositet vs sandinnehåll i grusmaterial (d =15-17
60 

mm, C =2,8-4,9). Från Douwes & Davis (1980). 
u 

Packning av stenigt grovgrus uppblandat med grusig grovsand respektive 
siltig finsand har visat på små skillnader vid dynamisk packning 
jämfört med statisk (Marsal & Fuentes de la Rosa, 1976). Dynamisk 
packning (50 Hz i 5 minuter) hade mindre effekt än statisk packning 
(tre lastcykler 0-500 kPa) i grus-siltblandningar med silthalter 
större än ca 25 %, se Figur 35. Dynamisk packning åtföljd av statisk 
packning gav störst packning 
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1. 5 ,---..----,,.-.......-.-.;_-,--+--r---i-----r---r---, 

a 

·20· 40 60 80 100 
f nit i al void ratio 

/ndice dcs vides inilial 

·rercentagc of soil fraction, p, 

·Pource111age de sol. p, 

0 
dy"'- - ~ ~<-J,' l_ 

50 

8 
I I 

~ 
2~x-

25 26

8b C
0 __...__...,__ _...__ _.._____, 

(R-S) Rockfill-sand ini.xturn. (R-C) Rockfill-clay rnixtur·c. 
(R-M) Rockfill-silt rni/ti1re. 

Figur 35. Porositeten vs sandhalten i grus-sandblandningar vid dyna, 
misk respektive statisk packning. Från Marsal & Fuentes de 
la Rosa (1976). 

Höga värden på packningsbarheten D indikerar att materialet
f . 

låter sig packas relativt lätt. Låga värden, ca 0,55, kan fås för 
mycket ensgraderad finsand medan välgraderade sand- och grusbland
ningar har värden högre än 2 (Schultze & Muhs 1967). I figur 36 visas 
uppmätta värden på e . , e och D för några olika typer av

min max f
jordar. Värdena kommer från laboratorieförsök vid optimal vattenkvot. 

Hur "maximalt" och "minimalt" portal varierar för dessa jordar be
skrivs också av figur 37 där också ungefärlig inverkan av jordarnas 
graderingstal C angivits. 

u 
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Finjord -------~ ------Grovjord ·-----=t=·~~~:tch

'L-,cc,--,\-----~S7•h-----+-- ---~S,-nd------~-----G-,,,-,-·----+..._;;S.;.;:".::;"'--
Koros1orlel<: d, mm 

0,001 0,002 0,006 0.02 0,06 0.2 0.6 6 20 · 60 200

Il I /i 
90 f---+-~------f---'-'---+----+---'-+-+---+-----l---+-+-~--+-----J 

100 

/; .. 
so >----t-~---+--·-.. __ f-fl- -~-----,-,~:______,__________·,--~ "---~-~----

7 
170 J----l-f----lf----,--1-+-=-\-+!+~---:---:-1-i-?,-,-,--+----
_;; 60 f---+--'--;-,-+ '----1---------+-: ; / J 1· i( ./ • I 

1 

1VSO>----+--~-t-----;-H-
2 

'~ 40 1---1---,---•·-;-1---:-!1...,/4- { / !!-j ' 
=30 I' i I/ ' 1 i>----+----1----,:~l-1----· •rr----tt:t---++-------,-------·--•------+-·-

l .1 Jl / 
20 r--+---~f----!.1~ 

1 
-1----+1+!__-1IL__ ----------+-------+----+-----!! / (f I 

1: __ , _______ __·--:·-,--_-,,,---✓--_·_-__j____,:_·==t_---_--_·-----~r-_•-_·-_·--~rr_--_-~l--~----~j_··--~-~: -·-

Fri :nas!...v,rld, mr-, 0,U63 0.125 0,2S (,.5 8 20 31.5 ~3 
0.074 5.E 11.316 22.6 45 

~70>----+----------
g 
3.i 60 

•-----<-·-·-----

0,06:l . o. 1:25 0,5 8 20 31,5 63 
0,074 5.6 11.31622,6 .45 

Void Ratio Porosity (%) 

e . nemax "« min max nmir, 

(loosc) (densc) (loosi,) (densc) Df I 
Granular Materials 

Uniform Materials 

Equal sphet·es (theoretical values) 0.92 - 0.~5 47 .6 26.0 l,b 

3. Standard Ottawa SAND 0.80 0.75 0.50 41 33 0.6 

2 Clean, uniform SAND (fine or medium) 1.0 0.80 0.40 50 29 I.$ 

I Uniform, inorganic SILT 1.1 - 0.40 52 29 !.'6 

Well-graded Materials 

Sil~ SAND 0.90 - 0.30 47 23 2.06, 
C Clean, fine to coarsc SAN;) O.!l5 0.70 0.20 49 17 3.i 

Micaceous SAND 1.2 - 0.40 55 29 '.L.o 

6:,, Silty SAND & GRAVEL 0.85 - 0.14 46 12 S.I 

Mixed Soils 

Q Sandy or.silty CLAY 1.8 - 0.25 64 20 6.1.
1 

a2 Well-gradedGRAVEL, SAND,SfLT & CLAYmixturE 0.70 - 0.13 41 11 Lf.4 

Figur 36. Exempel på e e och D för olika 
max m;i.n f

jordar. Efter Hough (1957). 
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-------F;njord -.------------i:...-..------------Grovjord----

Ler Silt Sund 
Kornstorlek d. rnrn 

0,001 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 

2..0 
; 

\ 
\ 

\ 

>( 

J 
f Lo. 

QJ 

,_' 

'? 
Q). 

: 

+1.1
'+ 1.,-

·~ ~ ·1.1-t : 
I s _ -i 

s- -1-0 --..Prc..S:-I0-1. () 

J: : 

!i: 
O Fri maskv"idd,'m~ 0,063 0, 125 0,25 0,5 2 4 

0,074 . · 5,60 10 

Figur 37. Exempel på e . och e vs D10 och Cu.
min max 

Med samma värde på r och samma avsättningssätt (tillverkning-
0

sätt) kan relativt ensgraderad grovkornig sand mobilisera större 
cykliskt motstånd, då denna typ av sand generellt har mindre skillnad 
e -e (Ishihara & Watanabe 1977).

max min 

Friktionsjordar där sättningar inte uppstår på grund av dynamisk be
lastning har normalt ett värde på densitetsindex D som är större eller 
ungefär lika med 0;8 (Kramer & Richwien 1988). 
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5.2 Vibrationer och spänningsnivåer 

5.2.1 Vibratiovsnivåer och utbredning vid pålslagning/vibrering 
De olika typer av vibrationer som uppstår vid neddrivning av pålar har 
beskrivits av bl a Holmberg m fl (1982). Beroende på använd typ av 
neddrivningsutrustning uppstår periodiska vibrationer (vibrohejare) 
som karakteriseras som sinusvibrationer eller transienta vibrationer 
och stötar som kan beskrivas som avklingande sinusvibrationer. 

Vibrationerna uppträder i form av olika typer av vågrörelser. Kompres
sionsvågen eller tryckvågen (P-våge~) fortplantas genom longitudinella 
rörelser i jorden. I fasta elastiska material uppstår också skjuvvågor 
(S-våg) vilka har ett transversellt rörelsemönster. I gränsytor mellan 
skikt av sk~lda elastiska egenskaper förekommer dessutom olika typer 
av ytvågor. Viktigast av dessa är Raleigh-vågen (R-våg) som har en el
liptiskt bakåtriktad rörelse. R-vågen avtar snabbt med djupet. 

Inverkan i sidled av pålningen är beroende av hur stor dämpning som 
sker i jorden. De olika typerna av vågor fortplantas med olika hastig
het enligt v • > v • > v • jämför figur 38 som visar storle-

p-vag s-vag R-vag
ken för de två torsta i olika material. Hastigheten varierar med bl a 

Vvö..o yY\ /~ 
--' 

2500 300020001000 1500 

-
500 

...lera. s1lt 

~ vattenmättad 

s..and. grus 

» vattenmättad 

.-----JUe FAB1 moran 

1t vattenrnätrnd -L.-~ 

LJSKJUVVAG 

lWjTRYCK'IAG 

Utbredningshastighet för P- och S-vågor i olika jord- ochFigur 38. 
bergarter. Efter IVA's kommitte för vibrationsfrågor 

(1979}. 
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spänningsnivå och portal hos materialet. I Figur 39a visas en samman
ställning av hur kompressions- och skjuvvågens hastighet ökar med 
ökande spänningsnivå enligt ett antal undersökningar i olika typer av 
sand: Hardin och Richart (1963) har undersökt 0ttawasand (rundkornig, 
ensgraderad) och krossad kvarts och"visat på hur hastigheten minskar 
med ökande portal, se Figur 39b som visar skjuvvågshastighetens varia
tion med portal och spänningsnivå för dessa material. Undersökningarna 
visade på att materialets gradering och relativa densitet hade mycket 
liten inverkan på hastigheten. Däre~ot inverkade närvaron av vatten så 
att torrt material gav en något högre hastighet än mättat eller 
fuktigt material, se Figur 39c. Dämpningen av vågorna sker snabbare 
för korta våglängder(~= v. /f). I övrigt förekommer i huvudsak två 
typer av utbredningsdämpning~gEn geometrisk spridningsdämpning gör att 
ytvågorna fördelas på en yta som ökar proportionellt med ökande R och 

· övriga vågor (volymsvågor) minskar proportionelit med R2 , då R >> D. 
Dessutom finns en materialdämpning (inre dämpning) där vågenergi 
övergår till värme. Minskningen i förskjutningsamplitud kan uttryckas 
som 

(r-r1)A = A1 ~-ae ytvåg 
r 

r1 -a(r-r )A = A1 -e 1 volymvåg 
r 

där värdet på a beror på vågtyp, frekvens och material. Jordens effek
tivspänningsnivå, portal och deformationsstorlek, se figur 40, in
verkar på dämpningen. Empiriska väden som angivits ära= 0,04-0,12 
m- 1 (Barkan 1962) och a = 0,03-0,3 (IVA, kommitte'för vibrationsfrågor 
1979). Uttrycket förutsätter homogent material med stort djup till 
berg. Skiktning och andra oregelbundenheter kan skapa reflexer som vid 
samverkan och fokusering kan ge upphov till oväntat stora vibrationer 
(IVA kommitte 1979). 

Kompressionsvågorna ger upphov till tryck- och dragpåkänningar som är 
proportionella mot partikelhastigheten v, o = v E/c.

• t 

Materialets friktionsvinkel kan beräknas minska enligt tan0 = 
tan0 · exp(-~~) där tex~= 0,23 för torr mellansand. Un-
ders~~~lngar vid~= 0,2-0,3 har givit 0 = 0,9 0 (Holmberg m fl 

st
1982). 

En av de mer betydande faktorerna som inverkar på packningen intill 
pålning är troligtvis accelerationen, men relevansen av de gränsvärden 
på 0,1 å 0,2 g som ibland anges har ansetts behöva utredas ytterligare 
(Holmberg m fl 1980). 
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Figur 39. Skjuvvågshastighetens variation med spanningsnivå, portal 
respektive fuktighet hos materialet. Från Hardin & Richart 
(1963). 
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Materiald~mpning: D 

% 30,--------,------,------,--------,--------:7:TI~«:J 

0 1--·_____.,-L__________t_________.____ 

10 

Skj•JVdeforma,ion ·(, (%) 

Figur 40. Samband mellan materialdämpning och skjuvdeformation. Från 
IVA's kommitte för vibrationsfrågor (1979). 

Olika typer av slagningsutrustning ger vibrationer med olika frekvens, 
hastighet och förskjutning. Tunga slagdan, med fallhejare eller die
selhejare, arbetar normalt med 30-60 slag/min medan lätta dubbelver
kande tryckluftshejare arbetar snabbare med 300-700 slag/min (Halmberg 
m fl). Markvibrationer från pålning/spontning har normalt en frekvens 
av 2-15 Hz. 

Vibrationshejare arbetar i Sverige normalt med frevkensen 10-30 Hz 
(Eresund 1977). Vilken frekvens som används beror till en del på i 
vilken typ av jord pålningen sker. Rekommendationer för val av 
frekvensområden mm finns sammanställt av Rodger & Littlejohn (1980), 
se tabell 6. 

Ett antal undersökningar finns där vibrationsutbredning i sidled stu
derats i samband med pålningsarbeten (Wiss 1967) (Martin 1977, 1980) 
(Forssblad 1973) (Frydenlund 1977) (Greenwood & Forman 1971) (D'Appo
lonia 1971). Syftet har huvudsakligen varit att bedöma vibrationspå
verkan på eventuella närliggande konstruktioner, varför mätningar 
utförts i eller alldeles under markytan och inte på större djup. Un
dersökningarna har dock trots sina begränsningar visat på ungefär 
vilken vibrationsutbredning som kan förväntas vid pålningsarbeten. 
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Tabell 6. Klassificering av vibrationshejare. Från Rodger & Littlejohn 
(1980). 

Machine classification 

Cohesive soils Dense cohesiociess soils Loose cohesionless soiLs 

High acceleration 
Low displacement Low point High point 

amplitude rcsistancc rcsist::ncc Heavy piles Light piks 

Req4itb high High acceleration Low frequcncy. Largc High 
acceleration for either displacement amplitudc acceleration 
shearing or thixotropic 
transforn1a tion. 
Prcdomin:rnt sidc 
resistance 

A 

Predomi'nant side Predominant end Predominant 
rcsistance. resistancc. Rcquircs sidc 
Requires high high displaccment . 1 res is tancc. 
acceleration for amplitudc and low Rcquires higl 
fluidization frcqucncy .for maximum accelqration 

impact to permit elasto- for 
plastic penetration fluidization 

A B f, 

,. 

Recommended parameters 

/> 40 Hz /: 10-40 Hz /: 4-16 Hz /: 10-40 Hz 
j':6-20g x: 5-15 g ,\': 3-14 g x: 5-15 g 
A: i-JO mm A: 1-10 mm A: 9-20 mm A: 1-10 mm 

·-
Classification by acceleraliJn of vibration 

Acceleration rangc Power demand 
C!11'§s (g) (kW) · Rcmarks 

A 12 to 40 2 (O 60 Upper mechanical liznit for vibratory driver without 
including resonance. Application of class A machine 
is c!e!ined by thc amplitude of acceleration 

B.' 1 (O 12 20 (O 200 Thrcshold valuc for fluidization of the soil (J g). 
Application of class B machines dcfined by thc 
amplitudc of displacement 

C 40 (O 100 Can be > 750 Rcsonam driving. Application of class C machines 
defined by frequenoy 

Typiska värden på vibrationshastigheten kan ses i figur 41. I figuren 
finns sammanställt mätningar på olika avstånd från pålar mm och vid 
olika hård drivning av dessa. 

Wiss {1967) redovisade maximala vibrationshastigheter som kunde 
förväntas från slagning av pålar. Underlaget utgörs av resultat från 
slagning i ett flertal olika jordar. Mätningar vid drivning av span
ten, slagning av träpålar och H-pålar hade givit obetydliga skillnader 

intensitet vid likartade förhållanden i övrigt. På större avstånd i 
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Figur 41. Vibrationsintensitet i omgivande mark vid pålning mm. (o 
pålar, 0 spant, 6vibroflot,+fallvikt). 

(eller vid mindre använd energi) ligger dock Wiss linjer med viss mar
ginal över övriga mätvärden i figuren. 

Vibrationshastighetens avtagande med avståndet från pålen kan uppskat
tas med Bornitz ekvation (Richard m fl 1970) 

(-B- )O, 5 
0 

där a är en dämpningskoefficient med medelvärdet 0,10 m- 1 (Greenwood 
& Farmer 1971) . 
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Mätningar av vibrationshastigheten i olika riktningar vid pålslagning 
finns redovisade av Frydenlund (1977) för en sand och en siltig morän. 
Resultaten visar inte på någon större skillnad i de olika riktningarna 
i dessa fall, se figur 42. 

Vilken inverkan lagringstätheten kan ha på dämpningen visar mätningar 
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Figur 42. Uppmätta svängningshastigheter i olika riktning vid 
pålslagning. Efter Frydenlund {1977). 
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av Littlejohn (1970) i en löst lagrad sand före respektive efter 
packning med vibroflotation, se figur 43. Packningen gav en reduktion 
av förskjutningsamplituden med minst en faktor 2. 
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a.. 
E 10 20 30 -40 so 
< Dlstance from .v1broflot : fe 
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Figur 43. Uppmätt förskjutning hos jorden närmast en vibroflot med 
frekvensen 30 Hz. Från Littlejohn (1970). 

Normalt är förskjutningsamplituden lägre vid vibrodrivning av pålar än 
vid användande av fallhejare men i vissa fall (när markens egenfre
kvens överensstämmer med vibrohejarens) skapas amplituder som översti
ger de för fallhejare (Eresund 1977). I figur 44 visas resultat av 
mätningar på olika avstånd från pålar drivna med vibrohejare och fall
hejare. Mätningarna visade på ungefär samma vibrationsnivå för vibro
som för fallhejare vid drivning genom friktionsjord. 

Transmission och dämpning från vibroflotvibrationer ger liknande 
mönster som vibrationer från pålning {Greenwood & Farmer 1971). Vi-
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brationer från vibroflot kan dock ha en större horisontell än vertikal 
komponent. 

I fast lagrade jordar övergår~stor del av energin till elastisk defor
mation. Slagmotståndet kan där ses som ett mått på tillförd energi 
som omformas till skakningar (Frydenlund 1977). Enligt erfarenheter 
som redovisas av Greenwood & Farmer har emellertid spetsmotståndet 
mindre betydelse än energitillskottet. 

Frekvensen hos uppmätt vibration blir beroende av jordart förutom av 
källan (slagningen). Den naturliga frekvensen beror av vikt och 
dimension hos vibrator. Vidare ökar den med ökande densitet och 
grovlek hos jorden. 

Samband mellan frekvens, vibrationshastighet, förskjutning och accele
ration finns åskådliggjort i diagramform i bilaga 1. 

5.2.2 Några uppmätta samband vibrationer - packning 

Mängder av laboratorieundersökningar finns där friktionsjords dynamis
ka egenskaper studerats. Ämnet har stor spännvidd - från effekter vid 
extrem påverkan typ jordbävning till de vid spridning av små vibratio
ner intill vibrationskänslig konstruktion eller utrustning. Det är 
tunnsått med försök som renodlat behandlar packningseffekter vid vi
brationer från pålning, men ett antal undersökningar kan plockas ut 
som var och en behandlar inverkan av någon av de parametrar som är ak
tuella vid pålningsfallen. 

Barkan {1948) har redovisat mycket omfattande studier av inverkan av 
vibrationer på sättningar hos jord. Han visade bla på hur förhållandet 
mellan accelerat~on och portal var likartad för alla jordar som 
packas med vibrationer, se figur 45. Förhållandet mellan acceleration 
och portal uttrycktes som e = e . + (e0 - e . )exp(-an), där 

. min min 
a = vibrationspackningskoefficient och n = acceleration/g. 

Hur förhållandet mellan portal och acceleration är beroende av spän
ningsnivån har undersökts av bl a Whitman & Ortigosa (1968). Deras re
sultat visade på att portalet minskade med minskande statisk belast
ning o0 , se figur 46. Tröskelvärdet vida~ lg styrs till stor del av 
att materialet utsattes för endast vertikala vibrationer. Förhållandet 
mellan största och minsta dynamiska påkänning hade relativt stor in
verkan på packningen. Inverkan var störst när minsta påkänningen var 
nära noll, dvs fritt fall. 

Försök med horisontell vibrering av torr ensgraderad sand (Ottawasand) 
och av stålkulor {d=l,6 mm) har gett liknande samband som Barkans 
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Figur 45. Konsolideringskurva vid horisontell vibrering av 
sandfyllning. Från Barkan (1948). 

(Youd 1970). Dessutom visade det sig att värdet på e som uppnåddes i 
lösa material "equilibrium void ratio" EVR motsvarades av "critical 
void ratio" CVR om det packades och skjuvades under samma vibrations
betingelser, se figur 47. För sanden (25 försök) gällde att EVR - CVR 
= 0,001± 0,003. Av figur 47a och c framgår att också uppmätt frik
tionsvinkeln och skjuvmodulen minskar med accelerationen~- De upp
mätta värdena kan också uttryckas som den statiska friktionsvinkel och 
skjuvmodul som kunde mobiliseras utöver vad som går åt för att ta upp 
den dynamiska påkänningen. 

Packning på grund av vibrationer ansågs kunna ske först när~ över
skrider ett visst tröskelvärde, eller kritisk acceleration. Ett mate
rial som tidigare packats till ett visst portal e får inte någon yt
terligare packning förrän det utsätts för vibrationer där accelera
tionen är större än den som motsvarar EVR = e. Tröskelvärdet är en 
funktion av (=CVR . ) och normaltryck. På motsatt sätte 0 statisk
sker inte heller någon förändring av portalet då accelerationen mins-
kar, förutsatt att inte provet utsätts för skjuvning. I det senare 
fallet dilaterar provet till EVR. 

Vid skjuvning uppträdde en initiell packningsfas åtföljd av dilata
tion. Packning dominerade initiellt då mindre förskjutningar krävs för 
att en lös ·grupp av korn skall kollapsa än för att expandera en tät
packad grupp. Normalt innehåller en större volym jord både lösare och 
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Från Whitman & Ortigosa (1968). 
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Figur 47. EVR -försök på stålkulor vid normalspänning ca 140 kPa. 
Från Youd (1970). 

tätare partier varför packning av de lösare partierna sker innan dila
tation kan ske. Dessutom sker alltid en elastisk sammantryckning innan 
någon glidning mellan kornen uppstår (Larsson 1989). 

Vid statisk last eller för små accelerationer minskade EVR med ökande 
normalspänning. För större accelerationer (>0 a 1g beroende på nor-
malspänning) ökade EVR med ökande a, se figur 48. Att e och

N . stat 
tan 0 (~=0) minskar med ökande normalspänning medan e . och 

stat vibr 
tan 0 . ökar innebär att vibrationsinverkan minskar ju högre nor

vibr
malspänningen är. 

Youd formulerade om Barkans ekvation så att EVR kan uttryckas som 

e = e + (e - e . )exp(-a~)
c min cstat min 

där emin' ecstat och a beror av oN och material. Figur 49 visar hur a 
minskar med ökande normalspänning för den undersökta 0ttawasanden och 
stålkulorna. 
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Figur 48. EVR-kurvor för sand vid normalspänningar 70-345 kPa. Från 
Youd (1970). 

Hur spänningsnivån inverkar på uppmätt lagringstäthet hos en laborato
riesand (C =1,6) som utsatts för vertikala accelerationer har 

u .
studerats av Kolmayer (Biarez & Ropers 1980). Försöken visade liknande 
resultat som dem som Youd redovisade. För accelerationer mellan ca 1g 
och maximalt använda 6g minskade lagringstätheten då största huvud
spänningen ökades från 0 till 400 kPa, se figur 50. Vid små accelera-
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Figur 50. Lagringstäthet vs vertikal acceleration vid olika 
spänningsnivåer (efter Kolmayer). Från Biarez & Ropers 
(1980). 
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tioner var lagringstätheten oförändrad upp till ett visst värde på ac
celerationen. Detta gränsvärde ökade från ca 0g till ca 1,2g med 
ökande spänning 0 1 = 0 - 400 kPa. Inverkan av spänningsnivå vid vibre
ring av grus (krossad dolomit) d50 = 11-20 mm, C =2,5-3 har visat 

u
sig motsvara den för sand upp till accelerationer av ca 2g (Raymond .m 
fl 1975), se figur 51. 
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Figur 51. Inverkan av spänningsnivå på packningseffekt. Från Raymond 
m fl (1975). 

Mätningar har utförts av vertikal kompression som förorsakats av vib
rering efter konsolidering vid olika spänningsnivåer av två vulkangrus 
och en kvartssand (0teo 1983). Mätningarna visade att kompressionen 
ökade till ett maximalt värde vid spänningen ca 20 kPa för sanden och 
50-70 kPa för grusmaterialet för att därefter minska med ökande spän
ningsnivå, se figur 52a. En jämförelse gjordes med erfarenheter vid 
vibropackning i fält där normalt sämre packningseffekt har uppmätts 
för friktionsjordlager närmast markytan och där packning är effektiv 
ned till ett begränsat djup. Paralleller drogs till teorier för zoner 
där liquifaction kan uppträda, se figur 52b. 

Nandakumaran & Suppiah {1983) undersökte inverkan av gradering, korn
storlek och kantighet hos sand och grus vid vertikal skakning (f=56 
Hz). De fann att en maximal densitet uppnåddes vid en optimal accele
ration av ca 1g för mer rundkorningt material, medan ett kantigt ens-
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enlig Seed & Idriss (1971) och optimal packningszon. Från 
Oteo (1983). 

graderat fingrus hade en optimal acceleration vid ca 1,25g. Den upp
mätta optimala accelerationen hos de rundkorniga materialen var 
oberoende av, eller mycket svagt ökande med, graderingstal (C =1,2-5) 

u . 1
och kornstorlek (d50 =0,18-15 mm). Försök med mättat och torrt materia 
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visade på högre torrdensitet vid torrpackning jämfört med våtpackning. 
för samtliga undersökta material utom mellangraderad rundkornig mel
lansand, se figur 53. 
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Figur 53. Torr- respektive våtpackning av sand och grus, accelera
tion 0,55-1,37g. Från Nandakumaran & Suppiah (1983). 
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Inverkan av accelerationen vid olika mättnadsgrad har också studerats 
av Forssblad (1963). Försök med grusig sand gav Q(mättad) > Q(torr), 
se figur 54. Siltig finsand och siltig sandmorän gav Q(torr) ~ 
Q(mättad). Inverkan av accelerationen var större vid en högre fin
jordshalt (-35% i 0,074 mm). 

2,1 

I 
L 

. 
...- '. ·-·-- -·- ; --u 

; 

--: --··------·· '·--.o. 

'-
.--"= 

7,9 

j 
' 

. ; /2--' 
I 
I 

+ \ 

: 

:':_-, 

6 

- -1 -- ... 

~ LY i 
2:-
o 

~ 
~ 

1,8_,r'· 

1, I p. 

.... , --····11 ·-r· ·r·
i o l

,I~- : y-- I 

➔-~---"'+ .. -1-·j- -· . 

o 

0 

lr ! ~ "'-- i

ltt "'---vattenhalt O o/. ! 

I "' I
16 l----..--- - ''--Vattenhalt 72 °/. (vattenmät-

, 1 "" tat material) 

1 

l,S [·i--
1 

·-- Vallenha/1 6 % ~- ·· 

14 -
' 1· 2 3 4 5 6 --7 

Vibrationsbordets acceleratiQIJ, g 

Figur 54. Samband mellan densitet och acceleration vid vibrering av 
sand med olika mättnadsgrad. Från Forssblad (1963}. 

Vid undersökningar på laboratorier av packningseffekt från vibrationer 
har oftast också inverkan av varierande frekvens studerats till 
viss del. Nandakumaran & Suppiah (1983) studerade packningseffekter 
hos en ensgraderad rundkornig finsand då frekvensen varierades mellan 
5 och 55 Hz vid vertikal skakning med accelerationen lg. Packningen 
var klart frekvensberoende upp till ca 35.Hz medan endast en liten yt
terligare densitetsökning uppmättes med ökande frekvens från 35 till 
55 Hz, se figur 55. Youd (1970} har undersökt frekvensberoendet för 
stålkulor (~ensgraderad grovsand) vid horisontell vibrering med olika 
acceleration. Portalsminskningen var oberoende av frekvensen inom det 
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Figur 55. Frekvens vs densitet vid vibrering av en ensgraderad fin
sand. Från Nandakumaran & Suppiah {1983). 

undersökta spannet 8-30 Hz vid låg acceleration 0,54g. Vid högre acce
lerationer 3-9g uppmättes inte heller någon inverkan av frekvensen 
inom de undersökta spannet 20 a 30 Hz upp till 60 Hz. Okänslighet för 
frekvens vid vertikal vibration av mellangrus (krossat material) har 
också uppmätts vid relativt låga frekvenser 10-50 Hz men då vid högre 
accelerationer 2,5-3g (Raymond m fl 1975). Frekvensberoende vid verti
kal vibration av ett rundkornigt och ett kantigt mellangrus med varie
rande sandhalt har uppmätts av Douwes m fl {1980}. Resultaten pekade 
på ett minimum hos porositeten vid 35 Hz oberoende av sandhalt, se 
figur 58b. Storleken hos accelerationen angavs inte. 

Inverkan av frekvens påverkas av resonanseffekter i jorden. Då jorden 
belastas genom vibrationsimpulser uppträder en förstoringseffekt då de 
resulterande vibrationerna närmar sig ett kritiskt område vid f = ½ a 
1½ gånger egenfrekvensen f 0 (Terzaghi & Peck 1948}, se figur 56. Egen
frekvensen i olika jordar har undersökts genom att variera frekvensen 
hos en 24 tons vibrerande platta (0,75x3 m2 ). Egenfrekvensen (reso
nansfrekvensen) varierade mellan 19 Hz för en löst lagrad fyllning 
till 28 Hz för en fast lagrad "ärtsingel". 

SGI Varia 359



69 

;:;-" ✓--,~
(a) ◊ Il ◊ 

\ - .,.. I 'f '-...._ I 

"T"!J:",'SJ7-~m~l'.".y7,~r;m:,"f';_~krmmr 

(b) 

0 0.5 1.0 1.5 2.0 
'\.._ 

(c)~ 
~ 
~ --,...._ 
~ 

C.:S O 0.5 /.0 /.5 2.0 

Frequencq Rolio /;1/t;. 
AJter A. FImwio 

Figur 56. Inverkan av resonansfrekvens på amplitud och sättningar 
vid vibrering av jord. Från Terzaghi & Peck (1948). 

Egenfrekvensen beror inte bara på egenskaperna hos den omgivande 
jorden utan också på egenskaper hos vibrationskällan som kraft och di
mension hos denna. Användande av samma utrustning i olika jordar har 
dock visat att egenfrekvensen ökar med ökande lagringstäthet och min
skande kompressibilitet hos jorden (Terzaghi & Peck 1948). Förhållan
det mellan vibratorns amplitud vid resonans och amplituden beräknad 
utan inverkan av underlaget, dvs förstoringsfaktor, har bestämts till 
1,5 a 5 vid dynamiska fältundersökningar redovisade av Lorenz (1960) m 
fl (Forssblad 1963). Förstoringsfaktorn var större för packade jämfört 
med opackade material. Ojämnkorniga material (och lerhaltiga) material 

SGI Varia 359



70 

hade givit höga värden på förstoringsfaktorn. Bästa packningseffekt/ 
maximal sättning har angivits för frekvensområden 8-42 Hz (Terzaghi & 

Peck 1948) såväl som något högre spann 25-50 Hz (Forssblad 1981). De 
angivna vardena relaterar enbart till undersökningar med pulserande 
last på ytan, men motsvarar ungefär de som ofta används vid pålslag

ning. 

En ökning av amplituden hos vibrationerna ger enligt Forssblad 
{1982) en markant ökning i packningseffek~ inom hela frekvensregistret 
(packningen sträcker sig också djupare ned i jorden}, se figur 57. Ef
fekten var störst i mycket grova material som sprängsten och stenig 
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Figur 57. Normal inverkan av frkvens och amplitud på uppnådd pack
ningseffekt. Från Forssblad (1981). 

morän (och i kohesionsjordar). Vid vibrering av grusmaterial med vari
erande innehåll av sand (Douwes m fl 1980} har porositeten uppmätts 
minska med ökande amplitud till ett minvärde ungefär vid amplituden 
2-4 mm för ett rundkornigt material. För material med kantiga korn 
minskade porositeten med ökande amplitud inom hela det undersökta 
spannet 0-4 mm, se figur 58a. Storleken hos använd acceleration/fre-

' kvens angavs inte. 
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Figur 58. Porositet vs amplitud och frekvens vid vibrering av grus
material med varierande sandinnehåll (sp). Från Douwes & 

Davis (1980). 

Volymförändringen hos en ensgraderad sand (d=0,4-1,0 mm) som utsätts 
för små cykliska skjuvdeformationer har undersökts av Silver & Seed 
(1971). De fann att den vertikala kompressionen påverkades obetydligt 
av storleken hos vertikalspänningen och var enbart beroende av 
amplituden hos skjuvdeformationerna när dessa överskred 0,05 %. I 
figur 59a visas förhållandet mellan skjuvdeformation och uppmätt 
vertikal kompression vid olika lagringstäthet. Försöken visade också 
hur ökande vertikalspänning innebar att erforderlig skjuvspänningsnivå 
ökade för att uppnå en viss grad av packning, se figur 59b. 

Inverkan av riktningen hos vibrationerna har undersökts av Forss-
blad (1963) vid vibrering av en sand med varierande vattenhalt. Acce
lerationen var 6g. Inverkan av riktningen var liten men försöken 
pekade på en något större packningseffekt vid horisontella vibrationer 
för torrt/omättat material, se figur 60. Undersökningar av vibrations
riktningens inverkan har också utförts av Kyrkgeorgiou för en ensgra-
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vid vibrering på vibrationsbord, acceleration 6g. Från 
Forssblad (1963). 

derad sand vid accelerationen 0,8g och frekvensen 8 Hz {Biarez & 

Ropers 1980). Vid denna låga acceleration hade enbart vertikal vibra
tion en obetydlig effekt för undersökta antal cykler 1-100. Horison
tella vibrationer gav en ökning av lagringstätheten från ca 0,2 till 
0,6 efter 100 cykler. En kombination av vertikala och horisontella vi
brationer gav betydligt större packningseffekt med en ökning till 
maximal lagringstäthet 0,9 efter ca 70 cykler, se figur 61. 
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6. NÅGRA TEORIER/BERÄKNINGSSÄTT 

Enkla beräkningssätt eller modeller för hur långt ut packningspåverkan 
sträcker sig från ett pålningsområde och hur stora sättningarna kan 
bli finns mycket sparsamt berört i den genomgångna litteraturen. 

Den enklaste är tumregeln som anger riskzonen för sättningar till en 
begränsningslinje 2:1 från pålspetsen (Hellman 1985). Betydande sätt
ningar har dock förekommit på längre avstånd än så. 

Mer avancerade beräkningssätt och teorier finns också som ger en be
dömning av graden av packning av sand runt pålar, baserat på den dyna
miska kraft som påverkar jorden vid slagningsarbetet (Meyerhof 1959). 
Från empiriska samband mellan slagningskraft och densitet kan ökningen 
av I beräknas utifrån värden på största huvudspänningen som 
berJnats för olika punkter runt pålen. En iterativ beräkning av frik
tionsvinkeln görs baserat på nytt värde på I och av huvudspän
ningarna baserat på nytt värde på friktionsv2nke1n tills dess slutlig 
spänning motsvarar slutlig friktionsvinkel. 

Sättningar på grund av dynamisk belastning kan enligt Kramer & Rich
wien (1980) endast ske där densitetsindex D =(n - n)/{n - n . ) är 

max max miu
mindre än 0,8. Packning angavs ske till D ~ 0,8. Förhållandet mellan 
D och när linjärt varför 6n =(D - D )(n - n . ). D = 0,8 och 

lllax 0 max m::i.n max
endimensionell sättning ger att komprimering vid dynamisk belastning 
kan beräknas enligt E = 6n ={0,8 - D0 ){n - n . ). 

. dyn max min 

Förändring av portalet halvvägs mellan pålar enbart orsakat av hori
sontell packning kan beräknas utifrån följande samband (Mitchell 19"81) 

rr( 1+e0 ) ½ 
s = e -e ) d 

0 

där e 0 = initiellt portal 
s = pålavstånd 
d = påldiameter 

En metod för empirisk "praktisk" överslagsberäkning av volymminsk
ningspotentialen e - e . har föreslagits av Ishihara & Watanabe 
(1976). Utifrån värdenmtR effektivspänningsnivån 0 1 

0 och antal slag 
enligt STP kan värden på 1 - D antas från figur 62a. Ungefärligt vär-

r
de på D50 och C ger ett värde på e - e . enligt 62b. e - e . 

u max min min
kan därefter uppskattas som (1-D )(e - e .. ).

r max min 

Exempel på beräkningsdiagram som ger en uppfattning om packningszonens 
utsträckning från pålar vid varierande initiellt portal e och möjlig 
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.packning e - e . har presenterats av Petrasovits (1973). Beräkningar
min 

na bygger på antagande om packning på grund av jordundanträngning till 
e . närmast pålen paraboliskt avtagande till ursprungligt värde på e 

win O O 0 pa visst avstand fran palen, se figur 63. 
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Figur 63. Exempel på diagram för beräkning av packningszonens ut
bredning vid varierande initiellt och minsta portal. Från 
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7. SLUTSATSER 

Sammanställningarna av modellförsök har visat på packningszoner som 
sträcker sig 2-9 påldiametrar ut från pålen. Detta skall ställas mot 
pålningsobjekt där sättningar uppmätts på över 15 m avstånd, vilket 
motsvarar ca 60 påldiametrar, eller som redovisats för mätningar vid 
grundförstärkningar i Gamla Stan med sättningar på 25 meters avstånd 
över 200 påldiametrar. Vidare visade modellförsök i ungefärligen skala 
1:10 hur packningszonens bredd uttryckt i påldiametrar minskade med 
ökande påldiameter. Detta skulle innebära en mycket liten packningsut
bredning i verkliga fall - om nu inte hela pålområdet betraktas som en 
enda gigantisk påle. 

Modellförsöken och fältförsöken i liten skala visar också på att pack
ningseffekten sträcker sig ut till en begränsningslinje nära nog pa
rallell med pålen oberoende av pållängd. Vid mätningar av sättningar 
intill produktionspålning tycks dock pålens längd ha en viss inverkan 
på det sättningspåverkade områdets storlek. 

Det förefaller omöjligt att utifrån modellförsök av den typ som rela
terats i kap 2, kunna göra kvantitativa förutsägelser om packningef
fekten vid verklig produktionspålning. Skaleffekter som inverkan av 
påldimension, av avsevärd skillnad i jordens spänningsprofil, av stort 
antal slaga pålar och av större energi använd vid pålslagning låter 
sig inte enkelt beräknas. Till detta ska läggas större eller mindre 
variationer i jordlagerföljd och dräneringsförhåll·anden. 

Modellförsöken borde däremot vara mer representativa när det gäller 
att bedöma relativa effekter av olika typ av påle, olika kornstorlek 
eller graderingstal, olika vattenmättnadsgrad, olika slagningsenergi m 
m. Det måste emellertid observeras att det också här finns risk att 
resultaten är missvisande med hänsyn till alltför stor skillnad i 
spänningsbild vid små modellförsök jämfört med verklig pålning. Så kan 
tex volymsökning/dilatans vid modellförsök motsvaras av packning i 
full skala vid höga spänningsnivåer och hög andel kornkrossning. 

Packningszonens utbredning har vid modellförsöken visat sig öka med 

- ökande påldiameter hos pålen. 
- konicitet hos pålen istället för rak påle. 
- ökande ytråhet hos pålens mantelyta. 
- ökande lagringstäthet för löst till medelfast lagrad sand. 

en friktionsvinkel mindre än en "kritisk" friktionsvinkel av ca 40°. 

Någon inverkan på packningszonens utbredning av pålens längd eller 
typ av pålspets har inte kunnat konstateras vid dessa försök. 
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I litteraturen finns få uppföljningar redovisade där mer omfattande 
mätningar av sättningar utförts i samband med prodtiktionspålning. Det 
är därför omöjligt att dra några mer långtgående slutsatser då dess
utom jordlagerföljder och typ av pålning oftast varierar betydligt 
mellan olika pålningsobjekt. 

Uppföljningar av produktionspålning tyder på att pålens längd inverkar 
på packningszonens utbredning. På vilket sätt detta har samband med en 
vibrationsspridning snett uppåt och med ökat slagningsarbete finns 
dock inte undersökt. 

Uppföljningar av sättningsfördelningen på djupet finns dock för ett 
fall som visar på ungefär samma packningsinverkan utmed ett visst djup 
på 11 m avstånd (inom ett område brantare än 1,3:1 från pålspets). 

Mätningar av horisontella och vertikala rörelser har visat att den ho
risontella förskjutningen mot pålningsområdet kan vara av samma stor
leksordning som sättningen utmed djupet. 

Betydande sättningar kan uppstå på avstånd större än 2:1 från pål
spets. Som exempel kan nämnas ca 40 mm som uppmätts på 15 m avstånd 
från pålar (1:1 från pålspets) och ca 15 mm som uppmätts på 27 m 
avstånd (1:1,6 från pålspets) 

Totalt antal slag och antal slagna pålar har stor inverkan på sätt- . 
ningarnas storlek. Sättningarna har visat sig kunna öka med ett 
ungefär konstant värde (dynamisk slagningsmodul) per ökat antal slagna 
pålar. Fram till en viss närhet till pålarna eller vibrationsnivå är· 
ökningen relativt liten men ökar mycket markant till ett högre ungefär 
konstant förhållande (slagningsmodul) när denna gräns passerats. 

I samband med djuppackningsprojekt är det framförallt metodiken (vib
rationskalla, vibreringsstid, centrumavstånd) och inverkan av jordtyp 
(finjordshalt) som redovisats i litteraturen. Undersökningarna har na
turligt nog inriktats på vad som ger optimal packning. 

Många av undersökningarna är intressanta som paralleller till packning 
vid pålning, framförallt de som omfattar olika jordtypers beteende. 
Vad som främst saknas är fler studier av inverkan utanför själva vib
reringsområdet. I några fall har mätningar av sättningar utförts 
intill det packade området men undersökningar av hur packningen förde
lar sig på djupet har inte gjorts. Beräkningar av lagringstäthet eller 
densitetsökning efter packning har gjorts utgående från markytans max
imala avsänkning men utan inverkan av horisontalförskjutning av mate
rial mot vibrationszonen. 
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För att jorden ska låta sig packas i någon grad krävs att finjordhal
ten är lägre än 20 a 30 %. Höga finjordhalter kan förväntas ge en 
nämnvärd packning endast inom ett mycket begränsat område. 

Packningszonens utbredning har vid olika undersökningar visat sig öka 
med 

- minskande finjordhalt 
- ökande grovlek på fin- och mellansand 
- vattenmättat material istället för torrt 

Välgraderade grövre jordar ger vanligen högre lagringstäthet än ens
graderad sand men utbredningen i sidled kan minska med ökande grovlek 
inom grusfraktionen. 

En ursprungligen låg lagringstäthet hos materialet fordrar mindre 
packningsarbete för att uppnå en viss högre lagringstäthet än ett 
material med en relativt hög lagringstäthet från början. 

Packningseffekten och storleken ·hos sättningar är beroende av möjlig 
volymminskning hos den aktuella friktionsjorden. Undersökningar kan 
göras av e och e . på laboratoriet för bedömning av maximalt 

max min
möjlig volymsminskning hos en viss typ av friktionsjord, med risk för 
stora sättningar, och av packningsbarheten dvs. hur pass lätt jorden 
låter sig packas. 

Olika laboratorieförsök för bestämning av e och e . har visat på
max min

följande resultat 

- e och e ökar med ökande C för ens- och mellangraderat materi-
111in max u 

a.l. 

- Vid silthalter < 10 %är e - e . något mindre för ensgraderad 
. max min

jord än för jord med högre graderingstal. 
- e - e . är större för ensgraderad sand än för ensgraderat grus.

max min 
- ensgraderat kantigt grus har högre värde på e . dvs. e - e

min max min
är lägre än för rundkornigt. 

- låg packningsbarhet (högt packningsmotstånd) (e - e . )/e . kan 
. . max min m::i,n

fås vid mycket ensgraderad finsand eller relativt ensgraderad grövre 
sand. 

För bedömning av troliga sättningar är det emellertid än mer önskvärt 
att kunna göra en ungefärlig uppskattning av maximalt möjlig volym
minskning för jordar in situ (e0 - "e . ") vid varierande spän-

min
ningsförhållanden, mättnadsgrad och dynamisk påverkan. 

En dynamisk påverkan sker genom att olika typer av vibrationsvågor 
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genereras- vid pålslagning. Utbredningen av dessa vågor, som varierar 
beroende på typ av våg, beror av storleken på dämpningen. Dämpningen 
kan antas minska med 

- ökande fortplantningshastighet. 
- minskande frekvens. 
- ökande spänningsnivå. 
- minskande portal. 
- minskande skjuvdeformation. 
- vattenmättat material i stället för torrt. Torrt material har visat 

sig ge högre fortplantningshastighet men mätningar intill pålslagning 
visar på lägre amplituder vid torrt material. 

Vid slagning av pålar används varierande frekvenser ca 1 - 15 Hz. Vi
brationsdrivning av pålar rekommenderas utföras med frekvenser 10 - 40 
Hz, accelerationer 5 - 15g och förskjutningsamplituder 1 - 10 mm i lös 
friktionsjord. Mätningar av hur dessa vibrationer sprids i sidled har 
redovisats för ett relativt stort antal fall, men dessa visar bara på 
vibrationsnivåer vid markytan. Undersökningar av vibrationer på visst 
djup under markytan saknas. 

Vibrationsnivåer på olika avstånd från pålslagning i sand eller grus 
kan som mest antas vara av följande storleksordning: ca 50 mm/spå 3 m 
avstånd, 10 a 15 mm/spå 10 m avstånd och ca 3 mm/spå 30 m avstånd. 
Pålslagning i siltigt material kan förväntas ge något lägre vibra
tionsnivåer. 

Skillnaden är liten mellan vibrationsnivåerna i olika riktningar på 
olika avstånd från pålslagning. Den vertikala vibrationen har dock 
uppmätts vara något större än den horisontella. 

Med hänsyn till samband som råder mellan frekvens; förskjutning, has
tighet och acceleration skulle resultaten från mätningar av vibra
tionshastighet på olika avstånd från pålning som mest peka på för
skjutningsamplituder 0,1 - 1 mm'på 10 m och 0,03 - 0,3 mm på 30 m 
avstånd från pålslagning. Accelerationen skulle vara mindre än:eller 
lika med ca O,lg på 10 m avstånd. Vibrodrivning skulle ge motsvarande 
amplituder 0,05 - 0,15 mm-på 10 m och 0,01 - 0,05 mm på 30 m. Accele
rationen skulle vara mindre eller lika med ca 0,3g på 10 m avstånd. 

Olika vibrationers packningsinverkan har undersökts i en mängd la
boratorieförsök. Typen av vibrationsutrustning har varierat och vid 
undersökningar av hur en parameter tex frekvensen inverkar på pack
ningen har inte alltid angivits vilka övriga parametrar, tex accele
ration eller förskjutningsamplitud, som samtidigt också varierat. 

Portalsminskning har angivits kunna ske när accelerationen överskrider 
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ett visst tröskelvärde lika med den acceleration jorden tidigare varit 
utsatt för, eller motsvarande den som ger rådande initiellt portal. 

Ett antal undersökningar finns som visar att packningen ökar med ökan
de acceleration. Undersökningar finns emellertid också där maximal 
packning angivits ske vid vissa accelerationsnivåer 1 å 1,5g. Accele
rationsnivån för maximal packning var då högre vid kantigt material än 
vid rundkornigt. 

Storleken på portalsminskningen är beroende av normalspänningen. En 
ökande spänningsnivå har visat sig ge 

- ökad packning vid mycket små accelerationer. 
minskad packning för accelerationer större•än O å lg. 
högre gränsvärde på accelerationen där ökad packningseffekt övergår 
till minskad effekt. 
i något fall ökande packning till en viss spänningsnivå för att 
först för spänningar däröver ge minskad packning. Spänningsnivån för 
maximal packning ökade med ökande kornstorlek. 

Slutsatser som gäller resultat från undersökningar av frekvensens in
verkan kompliceras av förekomst av resonansfrekvenser. Egenfrekvensen 
har vid plattförsök på friktionsjord visat sig ligga inom spannet 20 -
30 Hz. Egenfrekvensen ökar med ökande lagringstäthet och ökande korn
storlek. Förstoringseffekten som också den ökar med ökande lagrings
täthet är störst vid frekvenser inom spannet 0,5 - 1,5 gånger egenfre-

•kvensen. Egenfrekvenser och resonanseffekter vid pålning finns inte 
redovisade men det är inte orimligt att anta att OGkså dessa ligger 
inom det frekvensspann som används vid pålningslagning. 

Olika undersökningar finns där packningseffekten anges vara okänslig 
för frekvens såväl som frekvensberoende. Skillnaden skulle kunna bero 
på resonanseffekter eller på att också amplituden varierar. I de redo
visade fallen tycks packningseffekten öka med ökande frekvens då amp
lituden minskar ned till ungefär samma storleksordning som kornstorle
ken hos materialet. 'Vid amplitud~r mindre än eller lika med kornstor
leken rådde okänslighet för frekvens eller ökad packningseffekt med 
minskande frekvens och ökande amplitud. 

Vid ytpackning har dock ökande amplitud angivits ge generellt ökande 
packning och ökande djupverkan inom normalt frekvensspann {20 - 50 
Hz}. På visst avstånd från pålområden borde packningseffekten från 
också pålslagning öka med ökande amplitud. 

Sättningarnas storlek vid olika lagringstäthet har angivits vara helt 
beroende av skjuvdeformationerna$ amplitud när denna är större än 
0,05 %. 
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Kombinationer av vertikala och horisontella vibrationer har visat sig 
kunna ge mångfallt större packningseffekt än vertikala vibrationer vid 
låga accelerationer(< 0,8g}. Vid pålning uppträder vibrationer av 
samma storleksordning i flera olika riktningar, vilket delvis skulle 
kunna förklara varför betydande sättningar kan uppstå på också stora 
avstånd där vibrationsnivån förefaller mycket låg. 

Praktiskt användbara modeller eller beräkningssätt saknas för att 
uppskatta sättningars utbredning och storleksordning utanför pålom
rådet. Många faktorer inverkar, vilka för andra syften har undersökts 
var för sig i oftast liten skala, men några samlade undersökningar av 
kombinerad inverkan vid pålning har inte gått att_ finna. 

Den utförda litteraturstudien har visat på att det idag inte primärt 
finns något större behov av att utföra fler forskningsförsök i modell
eller laboratorieskala. För att förbättra möjligheten att förutsäga 
packningsinverkan vid pålning skulle framförallt fler undersökningar 
behöva göras av vibrationer och portalsförändringar/sättningar i fält. 
Detta skulle göra det lättare att bygga upp empiriska samband för i 
vilken grad olika faktorer kan inverka på sättningarna, och att bedöma 
vilka typer av undersökningar som bör utföras före pålslagning och 
vilka eventuella ytterligare undersökningar som vore relevanta att 
komplettera med i laboratorie- eller modellskala. Se bilaga 2. 
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BtlA<S;A 

BERÄKNING AV VIBRATIONSRöRELSER 

Frc..r. For-,;slolc...J (l'f6~). 

En svängningsrörelse karakteriseras av frekvensen /, som anger antalet sväng

ningar per tidsenhet (p/s) och amplituden sa, som anger storleken av sväng

ningsutslaget från medel läget. Den mot frekvensen svar ande vinkelhastigheten 

betecknas w. Mellan r.,) och f råder sambandet w =2n f. 
För en sinussvängning gäller ekvationerna: 

x == Sa sin wt = Sa sin 27t/l Ekv. A: l 

_{. = - 27t{Sa COS 27!/I= - Uv COS 2njt Ekv. A: 2 
;:•= 4;1 2fsa sin 27t/l = a,, sin 27tft Ekv. A: 3 
då v,.;:: den största hastigheten under svängningsrörelsen 

och av== den största accelerationen _under svängningsrörelsen. 

Storheterna hastighet och acceleration används båda som mått på vibra

rionsintensitcten vid en vibrationsrörelse. Enligt ovanstående cb·ationer be

räknade numeriska värden på hastighet och· acceleration angivna som iunk

uoncr a-.• frekvens och amplitud har angivits i diagramform, fig . .'\: l och 
.-\: '2. 
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FORTSATIA STUDIER AV PACKNING I SAMBAND MED PÅLNING, SPONTNING O DYL. 
Förslag till försöksprogram. 

1. Allmänt 

Den utförda litteraturstudien har visat på hur en mängd olika faktorer 
inverkar, direkt eller i samverkan med varandra, då sättningar uppstår 
vid pålslagning i friktionsjord. 

Den komplexa problemställningen kan till vissa delar belysas av alla 
de försök som faktiskt redan har gjorts på skilda håll i världen. För 
att riktigt kunna bedöma relevansen av resultaten från olika modell
och inte minst laboratorieförsök som utförts i varierande syfte, krävs 
dock en god kännedom om inverkande faktorer kopplade till normalt 
rådande förhållanden i fält. 

Fortsatt forskning inom området föreslås inriktas på omfattande mät
ningar i samband med pålning i full skala. Dessa mätningar kan göras 
vid sedvanliga produktions- och provpålningar eller vid helt separata 
pålningsförsök som utförs enbart i forskningssyfte. 

Dessa typer av undersökningar är relativt kostsamma. Långt ifrån alla 
variabler kan.studeras på en och samma plats och ett antal försök där 
samma variabler studeras kan komma att krävas för att tillräckligt 
säkert kunna bedöma deras inverkan. Omfattande mätningar kommer så
ledes att behöva göras på flera försöksplatser som bör väljas noga 
efter ett antal kriterier. Med hänsyn till de relativt höga kostnader
na och att lämpliga pålningsobjekt kan förväntas dyka upp med olika 
långa tidsmellanrum föreslås uppföljningarna ske inom separata forsk
ningsprojekt inom ett långsiktigt ram.anslag. Kunskapsuppbyggnaden 
kommer visserligen att ske under ett längre tidsperspektiv men med 
successiv redovisning av resultat kan värdefulla erfarenheter vinnas 
för uppläggning och genomförande av efterföljande projekt. 

2. Mätningar 

Vid studier av packningseffekt vid olika pålningsohjekt kommer hänsyn 
att behöva tas till framförallt följande variabler 

Pålning: Antal pålar 
Pållängd 
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Påldiameter 
Pålavstånd 
Ytråhet 
Slagning/vibrodrivning (dynamisk kraft, vibrationsnivåer) 

Jord: Ursprunglig kornfördelning 
It portal,lagringstäthet 
It vattenmättnadsgrad 
It permeabilitet 
It effektivspänningar 
11 skjuvhållfasthet 
" skjuvmodul 

Jordlagerföljd 

Mätningar bör utföras i mycket löst till medelfast lagrad friktions
jord av följande typ {eller motsvarande moränjordar) 

a) b) 
1} sand under Gvy över Gvy 
2) grus Il It 

3) gr sa It It 

4) si sa It It 

5) sa gr It It 

6) si gr It Il 

Som första försöksplats bör helst väljas en med förekomst av mäktiga 
relativt homogena lager av löst lagrad sand under grundvattenytan. 

Erfarenheterna av denna typ av projekt är dock liten och resultaten av 
mätningarna vid den första försöksplatsen kommer säkert att visa på 
flera lämpligare placeringar av mätinstrument eller lämpligare mätme
toder att använda. Som första pålningsobjekt kan därför väljas en re
lativt omfattande produktionspålning utan större variationer i använd 
slagnings teknik. 

Undersökningarna i fält bör ha ungefär följande omfattning 

_Eö.!'._e_ s_!agni_ng: 
• provtagning med spetsprovtagare i 1 å 2 punkter för bestämning av 

- jordprofil 
kornstorleksfördelning hos materialet. 

e CPTU, seismisk kon och dilatometerförsök i sektioner genom och 
utanför pålningsområdet för bestämning eller bedömning av 
- jordlagerföljdens variation inom förmodat påverkat område. 
- partryck 
~ spänningsprofil 
- friktionsvinkel, 
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- överkonsolideringsgrad 
- kompressibilitet,skjuvmodul 
- relativ lagringstäthet 
- portal 

e mätningar med resistivitetssond i en sektion vinkelrät ut från yttre 
pålrad för bestämning av 
- porositet/portal 

•.installation och precisionsavvägning av dubbar i en se~tion vinkel
·rät ut från yttre pålrad för att kunna mäta.sättningar under och 
efter pålslagningen 

QnQeE 2å1s1agning: 
e protokollföring av 

- läge och -tidpunkter för slagning av varje påle 
- använd hejarvikt, fallhöjd, dyna(/ vibroaggregat) 

• insamling av resultat från stötvågsmätningar för bedömning av 
- slagningskraft 
- stötvågshastighet 

• automatisk, kontinuerlig mätning av rörelsegivare på olika djup i en 
sektion vinkelrät ut från yttre pålrad för bestämning av 
- vertikal kompression på olika djup 
- horisontell förskjutning/packning 

• automatisk, kontinuerlig mätning av vibrationsmätare på olika djup 
och med olika riktning i en sektion vinkelrät ut från yttre pålrad 
för bestämning av 
- frekvens, acceleration, amplitud hos vibrationer på olika djup 

• automatisk, kontinuerlig mätning av kraftgivare på olika djup i en 
sektion vinkelrät_ut från yttre pålrad för bestämning av 
- dynamisk påkänning på olika djup 

• precisionsavvägning av dubbar i sektion vinkelrät ut från yttre 
pålrad vid ett antal tidpunkter för bestämning av 
- sättning med tiden/antal slag på olika avstånd 

§f!eE 2å1s1agning. 
• CPTU, seismisk kon och dilatometerförsök i en sektion vinkelrät ut 

_från yttre pålrad för bedömning av 
- hur långt ut från pålområdet packningsinverkan kan uppmätas som 

förändring av hållfasthets- eller kompressionsegenskaper (eller 
uppmätta parametrar) 

- förändring i portal 

• resistivitetssondering i en sektion vinkelrät ut från yttre pålrad 
för bedömning av 
- förändring i portal/porositet 

• .precisionsavvägning av dubbar i sektion vinkelrät ut från yttre 
;Pålrad för bestämning av 
- sättningar 
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Efter utförda fältmätningar görs sammanställningar av dessa och resul
taten redovisas tillsammans med rekommendationer för fortsatta un
dersökningar/uppföljningar. 

3. Fortsatta litteraturstudier och bevakning av problemområdet 

Äinnet är stort och det är på intet sätt någon heltäckande.litteratur
genomgång som redovisas i rapporten. Det produceras hela tiden ny lit
teratur inom området som dels i sig kan ge ökad kunskap och förståelse 
för effekten av pålslagning i olika fall dels ge uppslag till fortsatt 
studie i angivna referensskrifter. 

Bevakning bör ske av nya forskningsresultat rörande packning/sättning
ar kopplat till pålslagning eller vibrationer som presenteras i tid
skriftsartikl~r, pålnings-, packnings~ eller vibrationskonferenser. 
Resultat av betydelse för fortsatt forskning av packning vid pålning 
kan redovisas i samband med redovisning av utförd uppföljning tillsam
mans med rekommendationer för fortsatt undersökningar. 

4. Övergripande sammanställning 

Efter det att ett antal uppföljninger blivit utförda P,å olika platser 
~an en mer övergripande sammanställning göras rörande packningseffek
ter vid pålslagning. Sammanställningen/rapporten bör omfatta utvärde
ring av parametrar av stor bety9else för bestämning av packningsbenäg
enhet och -utbredning. Rapporten bör utmynna i 
• Förslag till lämpliga undersökningsmetoder 
• Förslag till troliga samband parametrar - packning 
• Förslag till eventuellt kompletterande undersökningar och fortsatt 

forskning 
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